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 ملخص البحث 

 احلمد هلل رب العاملني 

هذا البحث دراسة حتليلية نقدية للمنهج األصويل عند اإلمام البزدوي  يف كتابه: )كنز الوصول  
 إىل معرفة األصول(. 

: االهتمام بتقسيم أبواب الكتاب تقسيًما  اإلمام البزدوي    منهج   صور  من  وتوصل البحث إىل أن  
والعناية بعرض املسائل؛ فكان يبدأ برتمجة املسألة، مث تصويرها أبساليب متنوعة لتقريبها  منهجيًّا مرتابطًا،  

النزاع، وتنوعت أشكال   بتحرير حمل  تعريفه، واهتم  املقام  اقتضى  ما  تعريف  لألذهان، وحرص على 
 حضور األقوال يف الكتاب.

فقهية أبدلة نقلية، ومِّن منهجه االستدالل على صحة األصول اليت استنبطها من الفروع ال
وأدلة عقلية، واهتم مبناقشة املخالف أبسلوب جديل ، واعتىن ببيان اختياراته األصولية، وعرضها على  

 أهنا املذهب املعتمد، وأحسن يف توظيف الفروع الفقهية يف السياق األصويل . 

منهج على  قام  األصول(  معرفة  على  الوصول  )كنز  أن  كتاب  البحث:  نتائج  أهم  ني ومِّن 
 لربط بني األصول والفروع مها:  اب اختصاأصوليني 

املنهج األساسي : )منهج الفقهاء(، القائم على استناط القواعد األصولية مِّن الفروع الفقهية   .1
 املنقولة عن أئمة املذهب. 

 املنهج التبعي : )املنهج التخرجيي( القائم على ختريج الفروع الفقهية على األصول الـُمخرَّجة.   .2



  

 

Abstract        

Praise be to Allah  

This research is an analytical and critical study of the fundamentalist 

approach of imam "Al-Bazdawi" in his book: "kanz alwusul 'iilaa maerifat 

al'usul". 

 Imam Al-Bazdawi was interested in dividing the chapters of the book 

into a systematic and coherent division, and took care of presenting issues; 

He started with the title of the issue, then depicting it in various ways to bring 

it closer to the mind. He was keen on defining what the status required to be 

defined, and was interested to determine the point of contention, and the 

forms of the presence of sayings in the book varied. 

 One of his methods is to infer the validity of the fundamentals that he 

deduced from the jurisprudential matters with textual evidence and rational 

evidence. He was interested in debating the other in a controversy manner, 

and took care to state his fundamental choices, presenting them as the 

adopted doctrine, he was better at employing the jurisprudential matters in 

the fundamentalist context. 

 One of the most important results of the research: that the book "kanz 

alwusul 'iilaa maerifat al'usul" is based on two fundamentalist approaches:  

The main approach: "Manhaj Al-fuqaha" (The Jurists’ Approach); of 

Deducing fundamentalist rules from jurisprudential matters.   

The subordinate approach: "Almanhaj al-tkhryjy" (The Graduation 

Approach); of Returning  the jurisprudential matters to their fundamentalist 

rules.   



  

 

 إىل لكّ هممت مبوضوع البحث ...  

 مع صادق ادلعاء أن ينفعك هللا مبا فيه ...

  



  

 

 هلل الفضل واملِّنة أوًّلا وآخراا 

 فهل امحلد محداا كثرياا طيباا مبارًكا فيه كام ينبغي جلالل وهجه وعظمي سلطانه  

 عىل ما أنعم به من إجناز هذا البحث، وإمتامه. 

  هللا تعاىل جبميل صنيعها  مث جزى هللا خرياا لكّ القلوب الرائعة اليت نفعين

بذرة هذا البحث إىل أن اش ّتد واس توى عىل سوقه،  فاكنت صَّيباا انفعاا سقى

 وآىت أُُكَُه. 

 عائليت الكرمية جزامك هللا خرياا.... 

 عائليت الثانية يف جامعة الوصل:  

معا يل مجعة املاجد مؤسس هذا الرصح: عبارات الشكر اتهت يف حبر عطائك، فمل  

 أفضل من قول: جزاك هللا خري اجلزاء وأجزل كل املثوبة، والعطاء.أجد 

 جزى هللا خرياا لك من معل يف اجلامعة بإخالص وإتقان من: 

مدير فاضل أحسن س ياسة رعيته، من الطلبة، بتوفري البيئة العلمية احملفزة عىل  

 العطاء املمثر، جفزاك هللا خرياا: د. محمد عبدالرمحن 

 لوا تعلمي العمل النافع أمسى أهدافهم، فبارك هللا فهيم ونفع هبم. وأساتذة كرام، جع

 جزى هللا خرياا املرشف الفاضل د. إبراهمي راببعة عىل حُسْن املتابعة، والتوجيه.  

أرسة املكتبة املركزية: ُكامت الشكر تقف عاجزة عن التعبري معاين الشكر 

 والامتنان لُكُ، جفزامك هللا خرياا.   

 ول للمناقشني الفاضلني عىل املالحظات اليت أثرت الرساةل.والشكر موص

وشكر ألساتذة أصول الفقه من خارج موطين اذلين زوّدوين مشكورين 

 بنسخة من أحباهثم برحابة صدر دون مقابل. 

 ملن س بقنين يف طريق العمل الاليت نفعين هللا تعاىل هبن: شكر وتقديروختاماا 

 د سامل.  د. عفاف السميطي، د. فاطمة محم  
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 املقدمة: 

احلمد هلل محًدا كثريًا طيـ ًبا مبارًكا فيه، كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وصلى هللا على 
 ، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. نبينا، ومعل منا حممد 

 أم ا بعد:
علماء جهابذة، نذروا أنفسهم لطلب العلم،  ي ض هلا  فمن نَِّعم هللا تعاىل على أم ة اإلسالم أن قَـ  

ْفظ علوم الش ريعة اإلسالمي ة، مبا آاتهم هللا تعاىل من فَـ ل  عَ تَـ  م  هْ ًما، وتعليًما، فكانوا بفضله تعاىل خزائَن حِّ
ن هؤالء األعالم علماء أصول الفقه، الذين  لب، والبحث ، ومِّ ة عالية يف الط  اثقب، وعقل راجح، ومهِّ  

وضوابط    أصولن  االجتهاد فيه؛ مبا وضعوا مِّ   وأَْرَسْوا قواعدغاليق أبواب الفقه اإلسالمي ،  فتحوا بعلمهم م
، مما طبع الشريعة  يف ُكل  زمان ومكان  ألفعال الـُمَكلَّفني األحكام الشرعية العملي ة    بناء  ي س رتنظ مت،  

 جد من نوازل.تَ سْ مواكبة ما يَ يف  اإلسالمية بطابع املرونة 

، ومعرفة طُرِّقهم يف  ن علم أصول الفقه دراسة مناهج علمائه يف التصنيفمتام الفائدة مِّ ن  ومِّ  
والوقوف  ، تيسري بناء األحكام الش رعية على قواعد املذهبن مثرات إجيابية يف ملا هلا مِّ  ؛تقعيد القواعد

   تكوين العقلية األصولية املنهجية للفقيه.، مما يُؤد ي إىل على أسباب اخلالف

 اب اختيار املوضوع: أسب

 يرجع اختيار املوضوع إىل أسباب عدة منها: 
 .، من خالل دراسة مناهج األصوليني يف ُمَصن فاهتماألصولية الـَمَلَكة تكوين . 1
إخراج علم أصول الفقه من اجلانب النظري  إىل  يف    أمهية منهج احلنفية يف التصنيف األصويل  .  2

 .األصول والفروع؛ ابلر بط بني اجلانب التطبيقي  
 أهمية املوضوع:

الفِّْكر     األصول( يف  معرفة  إىل  الوصول  )كنز  لكتاب:  العلمية  املكانة  وليدة  املوضوع  أمهية 
 األصويل احلنفي ، ومنها: 

أمهية كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول( يف سل م تطور الفكر األصويل  عند احلنفية؛ إذ   .1
للمسائل    البزدوي    أصبح تقرير فخر اإلسالم  فقدإن ه ُُيث ل مرحلة استقرار املسائل األصولية؛  

 هو املعتمد يف املذهب. 
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إىل معرفة األصول( يف تصوير    أمهية منهج اإلمام فخر اإلسالم البزدوي  يف كتابه: )كنز الوصول .2
 منهج احلنفي ة يف التصنيف األصويل  القائم على ربط األصول ابلفروع. 

أمهية دراسة مناهج العلماء يف الوقوف على مراحل تطور العلوم، وإبراز اجلهد العلمي  الذي   .3
 بذله أولئك األعالم يف التصنيف، والتأليف، واإلحاطة ابلعِّْلم املصنَّف فيه. 

 لية البحث: إشكا

 إشكالية البحث يف سؤال رئيس:  تـَُلخص 
الوصول إىل معرفة    البزدوي  اإلمام فخر اإلسالم    اتبعهالذي    األصويل  املنهج  ما   يف كتابه: )كنز 
 ومنه تفرعت األسئلة اآلتية: (؟األصول

بت إىل اليت التصنيف يف أصول الفقه ما مناهج  . 1  احلنفية؟  نُسِّ
 ؟  عناصر املنت األصويل   صياغةما منهج اإلمام البزدوي يف تقسيم موضوعات الكتاب، ويف . 2
 منهج التصنيف األصويل األساسي  يف كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(؟  ما. 3
 . ما عالقة كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول( ابملنهج التخرجيي ؟  4

 أهداف البحث: 

 للبحث أهداف رئيسة هي:
إليهم   .1 يُنسب  احلنفية  أن   الفقه؛  بيان  أصول  التصنيف يف  مناهج  مناهج من  منهجان ثالثة 

 : املنهج التخرجيي.  يـُْنسب إليهم  أصالة: منهج الفقهاء، ومنهج اجلمع، وتبًعا

عناصر املنت األصويل  يف كتاب:  منهج اإلمام البزدوي يف تقسيم موضوعات الكتاب، و   حتليل .2
 عرضها. صياغتها، وطريقة يف هبيان منهجل)كنز الوصول إىل معرفة األصول(، 

املنهج األصويل  بيان   .3 الفقهاء( هو  البزدوي يف    األساسي    أن  )منهج  الذي سار عليه اإلمام 
 ، من معرفة منهجه يف توظيف الفروع الفقهية.( معرفة األصولتابه: )كنز الوصول إىلك

أن   .4 األصول(    بيان  معرفة  إىل  الوصول  )كنز  ل مِّ كتاب  مهدت  اليت  احلنفية  لمنهج  ن كتب 
 التخرجيي . 
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 لبحث: ل  العلمّياملنهج 

 التحليل، على النحو اآليت:   على  القائم  النقديّ   املنهج االستقرائيّ املنهج الرئيس يف البحث هو  
، مث  للمسائل األصوليةعناصر املنت األصويل   طريقة اإلمام البزدوي  يف عرض  ، ومالحظة،  استقراء
 .نتائج ما توصل إليه من مع نقد ، التوصل إليه حتليل ما ت  

 الّدراسات الّسابقة: 

اإلمام البزدوي، َفُكل   مل أقف يف نطاق حبثي على حبث مستقل درس املنهج األصويل  عند  
ضمن مقدمة حتقيق كتاب:    ؛ إم االدراسات ملنهج اإلمام البزدوي  اليت وقفت عليها جاءت خمتصرة

يف الرسائل العلمية اليت اعتنت بتحقيق شروح كتاب )كنز    و أ)كنز الوصول إىل معرفة األصول(،  
؛ أي إهنا كانت خمتصرة  األصويلالوصول(، أو ضمن مباحث الكتب اليت درست مراحل تطور الفكر  

 . وكل دراسة منها تكمل األخرى، يف مبحث واحد، أو مطلب واحد

   :مرتبة وفق صلتها مبوضوع البحث  ومن أهم تلك الدراسات 

االختيارات األصولية لإلمام البزدوّي، وتطبيقاهتا على الفروع الفقهية من    الّدراسة األوىل: 
يوسف سفيان عمر عبدالعزيز، رسالة مقدمة لنيل درجة    األصول:خالل كتابه: كنز الوصول إىل علم  

السودان:   العلوم:  الكرمي وأتصيل  القرآن  جامعة  الفقه،  أصول  علم  املاجستري يف  األوىل  التخصص 
     م(.2019- ه 1440)

الباحث  مبحثني:   خصص  يف  وكتابه،  البزدوي   ابإلمام  للتعريف  البحث  من  األول  الفصل 
: للتعريف بكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(  واملبحث الثاينام البزدوي ،  : لرتمجة اإلماألول

يف   عشر صفحات،  حدود  مطالبيف  الكتاب، أربعة  على  العلماء  ثناء  الكتاب،  أتليف  سبب   :
وجهودهم يف خدمته، موضوعات ومصطلحات ومصادر الكتاب، مث يف ابقي البحث مجع الباحث  

األصولية لإلمام البزدوي  يف كتابه )كنز الوصول إىل معرفة األصول(، ودرسها دراسة حتليلية،  االختيارات  
 مع تطبيقاهتا على الفروع الفقهية.

إهنا دراسة تناولت عنصًرا واحًدا فقط مِّن عناصر املنت األصويل  يف الكتاب وهو    ونالحظ: 
،  األقوال يف املسألة  بتفصيلاألصولية  ام البزدوي  االختيار األصويل ، واهتم الباحث بدراسة اختيارات اإلم

 .يف أكثر أبواب الكتاب مث حتديد اختيار اإلمام البزدوي  منها
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تحليل والدراسة مجيع عناصر املنت األصويل ، ويف مبحث االختيار  تناول ابل  أّما هذا البحث: 
االختيارات األصولية دون التطرق إىل دراسة  مبنهج عرض    األصويل  كان االهتمام بطريقة اإلمام البزدوي  

 .؛ تفادًًي تكرار العمل أي  منها

وجيه الدين عمر بن عبد    الّدراسة الثّانية: حتقيق كتاب: الّتكميل يف شرح أصول البزدوي:
اسة  ه(، من أول الكتاب حىت آخر كتاب األمر، حتقيق ودر 726، ت)األرزجنان احملسن بن أب بكر  

الفقه، كلية   أصول  يف  املاجستري  درجة  لنيل  أطروحة  الوحشي،  عبدهللا  بن  سامل  بنت  مرمي  الطالبة: 
 ه(. 1434-1433الدراسات اإلسالمية والعربية بدب، )

الباحثة اإلمام    أفردت  لدراسة ترمجة  الدراسي  القسم  األول، من  الباب  األو ل، من  الفصل 
ستة البزدوي، أما الفصل الث ان فقد كان لدراسة كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(، وقسم ته  

 على النحو اآليت:  مباحث
منهج    :الثالث: موضوعات الكتاب وتبويبها،  الثاين: سبب أتليف الكتاب، وأترخيه.  األول

: اجلهود  اخلامس: مصادره وطريقة استفادته منها.  الرابعاإلمام البزدوي ، وطريقته يف أتليف الكتاب.  
 : تقومي الكتاب.مببحثالعلمية حول الكتاب. وختمت الفصل 

إهنا دراسة جاءت يف مقدمة حتقيق أحد شروح الكتاب، وهي مِّن أْوسع الدراسات    ونالحظ:
، وبيان عالقتها مبنهج الفقهاء  النقد، والتحليل جلميع عناصر املنت األصويل   خلت من إال إهنا الس ابقة

، ومل تتطرق إىل أثر الفروع الفقهية يف الكتاب، ومل تُبني  أثر املنطق واجلدل يف  يف التصنيف األصويل
 .الكتاب

فإنه: البحث  هذا  دراسة    أّما  نقدية  البحث  للكتاحتليلية  عناصر  مستقلة  تناول  املنت  ب، 
والتبويب،   والتقسيم  الكتاب،  املتبع يف  األسلوب  مثل:  ُُمماًل  ما كان  بتفصيل  اإلمام  األصويل عند 
عرض املسائل األصولية، وترمجتها، ومنهجه يف احلدود والتعريفات، وحترير اخلالف وما يندرج حتته من  

ألعالم، والفرق، واملذاهب  فروع، وتفصيل منهجه يف االستدالل على القواعد األصولية، وتفصيل ذكر ا 
 .اليت نقل عنها، ومنهجه يف التعبري عن االختيارات األصولية

نهج البزدوي  يف توظيف الفروع الفقهية، الذي تناول طريقته يف  مب  فصل خاص إضافة    ومتت
توظيف الفروع الفقهية خلدمة القواعد األصولية اليت قررها، وهو من املباحث اهلامة يف دراسة كتاب  

 نز الوصول(؛ ألن  الفروع الفقهي ة شغلت حيـ ًزا ال يـُْغَفل عنه من الكتاب.   )ك
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رسالة    :علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجرّي دراسة اترخيية وحتليلية   :لثةالّدراسة الثّا 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه، إعداد: عثمان بن حممد األخضر بن حممد الطاهر شوشان،  

 (. ه1425-1424الرًيض، ) –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول( يف مبحث: )دراسة حتليلية ألشهر    درس الباحث
ة( من الفصل األول من الباب الر ابع، يف حدود أربعني صفحة، وتناول الباحث  املتون األصولية احلنفي

 يف دراسته اجلوانب اآلتية: 

سبب أتليف الكتاب، موضوعات الكتاب، منهجه يف الرتتيب والتبويب، أسلوب املؤلف،  
التعامل مع    األثر الكالمي  يف الكتاب، األثر الفقهي يف الكتاب، أثر العلوم العقلية، منهج املؤلف يف 

احلدود واملصطلحات، منهج املؤلف يف دراسة املسائل، منهج املؤلف يف االستدالل، مصادر الكتاب،  
 أمهية الكتاب، تقييم الكتاب. 

دون   معظم عناصر املنت األصويل، إال إهنا دراسة خمتصرةاعتىن بدارسة  الباحث   أن   ونالحظ:
 . ضمن حبث موسع مطلب واحد، جاءت يف نقد

 يقال فيه مثل املقالة السابقة يف الدراسة الثانية. أّما هذا البحث فإنه:

د. عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان،   :الفكر األصويّل دراسة حتليلية نقديّة الّدراسة الرّابعة:     
 (. م2018- ه1439) الر ًيض، الط بعة األوىل:-اململكة العربية السعودي ة انشرون: مكتبة الر شد 
عبدالوهاب أبوسليمان كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(    تناول األستاذ الدكتوروقد  

ابلد راسة، يف قسم الدراسات التحليلي ة ألهم مدوانت أصول الفقه احلنفي  يف القرن اخلامس اهلجري ،  
الرئيسية   الكتاب  موضوعات  للكتاب،  العلمي   التقومي  املؤلف،  حيث:  من  للكتاب  دراسته  وكانت 

 وتبويبها، واألسلوب، واملنهج، يف حدود اثنيت عشرة صفحة.

 اإلمام البزدوي ، مل تشمل مجيع عناصر املنت   خمتصرة ملنهج   إهنا دراسة عامة  ونالحظ:

ملنهج اإلمام البزدوي  يف صياغة وعرض عناصر املنت األصويل،  فإن  فيه تفصيل  :  أّما هذا البحث
 نقدية.ودراستها دراسة حتليلية 
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 طريقة العمل يف البحث: 

 يف البحث لكتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول( هي:  الطبعة املعتمدة . 1
اإلمام فخر اإلسالم علي  بن حممد البزدوي     أصول البزدوّي )كنز الوصول إىل معرفة األصول(: 

البزدوي ، لإلمام العالمة: قاسم بن قطلوبغا  482-400احلنفي  ) ه(، ومعه ختريج أحاديث أصول 
البشائر اإلسالمية: بريوت879-802احلنفي  ) دار  أ.د. سائد بكداش،  دار  -ه(، حتقيق:  لبنان، 

 (. م2016-ه 1437السراج: املدينة املنورة، الطبعة الث انية: )

 ( هي: كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  لكتاب )الطبعة املعتمدة و 
البزدوّي: اإلسالم  فخر  أصول  عن  األسرار  أمحد    كشف  بن  عبدالعزيز  الدين  عالء  اإلمام 

حممود  730، ت:)البخاري   عبدهللا  حواشيه:  وضع  بريوت،  ه(،  العلمية:  الكتب  دار  عمر،  حممد 
 م( 2009الطبعة الث انية: )

 الرتاجم:  .2
 يتم التعريف ابلَعَلم يف أو ل مرة يرد فيها االسم يف اهلامش الس ْفلي . - أ

الرتمجة   - ب األربعة،  لمتت  واألئمة  الصحابة،  أما  املشهورين،  غري  احلديثألعالم    ،وأئمة 
 م تتم الرتمجة هلم.فل واملعروفني مِّن علماء أصول الفقه 

معجم األصوليني، للدكتور مولود    : ن غري احلنفيةتراجم األصوليني مِّ يف    الـُمعَتَمد   كتابال - ج
 املصادر األصيلة اليت ترمجت هلم. ؛ ألن مجع خالصة السريري  

 ختريج األحاديث:   .3

كان يف غري الصحيحني، أم ا إن كان يف    ذكر درجة احلديث من حيث الصحة والض عف إنْ  - أ
 الصحيحني فلم تذكر درجة احلديث.

اسم الـُمحد ِّث، واسم الكتاب، مث اسم الباب، مع رقم احلديث، عند ختريج احلديث ت ذكر:   - ب
 ورقم اجلزء، والصفحة.

 املراجع:   .4

 يف اهلامش السُّْفلّي: تدوين املراجع 
  الكتاب، واسم املؤلف، ورقم اجلزء والصفحة، واسم احملقق إنْ ت  االقتصار على ذكر عنوان   - أ

 تعددت النسخ احملققة. 
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مل ُتذكر بياانت الكتاب مثل رقم الطبعة، ودار النشر، واالكتفاء بذكرها يف فهرس املراجع يف   - ب
 هناية البحث؛ لئال تُثقل احلواشي.

 .اتريخ وفاة العاملِّ  يف حال اإلحالة إىل أكثر من مصدر، فقد ت ترتيب املصادر حسب   - ج

 يف فهرس املراجع يف هناية البحث:تدوين املراجع 

 الكتاب. عنوانعلى  هجائيًّات ترتيب املراجع  - أ
املراجع   - ب فهرس  تقسيم  فهرسإىلت  األحباث   :  مث  العلمية،  الرسائل  مث  املطبوعة،    الكتب 

 وأخريًا املواقع اإللكرتونية. ،الـُمحك َمة

 التعريفات:  . 5
اللغوي ، واملعىن االصطالحي ،   املعىن  التعريف بذكر  املواضع ت االقتصار على ت  ويف بعض 

 . ن تكرار العمل؛ خروًجا مِّ املعىن االصطالحي  فقط

 :  املعىن اللغويّ 
ت اعتماد ثالثة معاجم: مقاييس اللغة البن فارس، ولسان العرب البن منظور، واملصباح املنري   - أ

 .يف كتبهم ما ذكره األصوليون من معاٍن لغوية ا، ويضاف إليهللفيومي  
 يف املعىن اللغوي ت االقتصار على املعىن املناسب للسياق، وعدم التعرض لبقية املعان.  - ب

 املعىن االصطالحي:  

    .االقتصار على إيراد التعريف فقط دون شرح، أو بيان احملرتزات - أ

 االصطالحي .ذكر العالقة بني املعىن اللغوي ، وبني املعىن   - ب

 الفهارس:   .6

تيب   - أ  . ، مع إمهال )أل( الت عريفاهلجائيت ترتيب مجيع الفهارس وفق الرت 
القرآنية - ب اآلايت  املصحف  فهرس  ترتيبها يف  وفق  السورة،  اسم  اآلًيت حسب  ترتيب  ت   :

 الشريف. 
 . اهلجائي  : يُْذَكر طرف احلديث الش ريف وفق الرتتيب  فهرس األحاديث الّنبوية الشريفة - ج

كلمة: )أبو(، وكلمة    إغفال: ت ترتيب األعالم بناًء على اسم الش هرة للَعَلم، مع  فهرس األعالم - د
 (. )ابن
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 تقسيم البحث: 

   :، وخامتةومتهيد، وأربعة فصولمقدمة، ت تقسيم البحث إىل  

 املقدمة:                                                                                              
فيه،    ، واملنهج املتبعالبحث  وأهداف وإشكالية البحث،  وأمهية املوضوع،  وفيها: سبب اختيار املوضوع،  

  ان اآليت:ي، وفق البوطريقة العمل فيهالدراسات السابقة،   مث

  فيه مبحثان:  : مناهج الّتصنيف األصويّل:مهيدالت
 تها. ، وأمهيعند علماء أصول الفقهتعريف مناهج التصنيف املبحـث األّول: 

 أهم مناهج الت صنيف األصويل  : الثايناملبحــــث 

  األصول(: ، وكتابه: )كنز الوصول إىل معرفة  البزدويّ الفصل األّول: التعريف ابإلمام فخر اإلسالم  
 مبحثان: فيه 

   :ترمجة اإلمام فخر اإلسالم البزدوي  املبحـث األّول: 
 التعريف بكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:  املبحـث الثّاين: 

الثّاين:   لالفصل  العام  يف كتابهاملنهج  البزدوّي  اإلسالم  فخر  معرفة  :  إلمام  إىل  الوصول  )كنز 
 مبحثان:  : فيهاألصول(

 .والرتتيبالتقسيم،  املبحث األول:
 . األسلوباملبحث الثّاين: 

  )كنز الوصول إىل معرفة :  إلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابهل  اخلاصاملنهج  :  الثّالثالفصل  
 : فيه مثانية مباحث:األصول(
 عرض املسائل األصولية.: األولاملبحث 
 األصولية.املسائل تصوير : الثّايناملبحث 
 والتعريفات. احلدود :الثّالثاملبحث 
 حترير اخلالف. :الرابعاملبحث 
 إيراد األقوال. :اخلامساملبحث 
 . االستدالل على القواعد األصولية: الّسادساملبحث 
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 .واالعرتاض على أدلته مناقشة املخالف: الّسابعاملبحث 
 االختيار األصويل .: الثّامناملبحث 

األصول(:  :  الرابعالفصل   علم  إىل  الوصول  )كنز  يف كتاب  الفقهية  الفروع  ثالثة  توظيف  فيه 
 مباحث:

 : مصادر الفروع الفقهية عند البزدوي . املبحث األول
 : ختريج األصول من الفروع عند البزدوي.املبحث الثّاين

 ختريج الفروع على األصول عند البزدوي . :املبحث الثّالث

 اخلامتة.



  

 

 تمهيد 
 

 يف علم أصول الفقه مناهج التصنيف  أهّم  

 : مبحثانفيه 

 عند علماء أصول الفقه، وأمهية دراستها. مناهج التصنيف  : : تعريفاملبحث األول

 أهم مناهج الّتصنيف عند علماء أصول الفقه.  :املبحث الثاين
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 ، وأهميتهااملبحث األول: تعريف مناهج التصنيف عند علماء أصول الفقه

 عند علماء أصول الفقه: مناهج الّتصنيف ل: تعريف املطلب األوّ 
 : )مناهج( تعريف

منهجلغة:   ومجعه    ، مفردها  الط ريق،  و)املنهج(  الواضح،  الط ريق  و)الن هج(  )هَنََج(،  من: 
تعاىل:  )املناهج( قوله  ومنه  الواضح،  الط ريق  و)املنهاج(:  وَضُحه،  الطريق:  و)منهج(  َجَعلَۡنا ﴿،   ّٖ

لُِكل
 ( 1).[48]املائدة:  ﴾ِمنُكۡم ِِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا  

 تعريفات املنهج اصطالًحا، من أكثرها مالئمة ملوضوع املبحث: تعددت  :اصطالًحا 

العامة  1 القواعد  بواسطة طائفة من  العلوم،  الكشف عن احلقيقة يف  إىل  املؤدي  "الط ريق   .
 ( 2) هتيمن على سري العقل، وحتدد عملياته؛ حىت يصل إىل نتيجة معلومة."

حسي ة؛ بُغية الوصول إىل كشف حقيقة ما، أو  . "خطة ُمَنظ مة لعدة عمليات ذهني ة، أو  2
 (3) الربهنة عليها."

 :وُيالَحظ من الّتعريفات الّسابقة
التوافق بني املعىن اللغوي ، وبني املعىن االصطالحي ؛ إذ كل  منها يدور حول معىن: )الطريق  

اضح من ُمموعة  الواضح(، فالوصول إىل حقيقة جديدة، أو إثبات حقيقة ما ابألدلة، يتم  عن طريق و 
 ن القواعد اليت تُنظ م العمليات الذهنية، اليت توصل إىل حقيقة جديدة، أو الربهنة عليها.مِّ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ املصباح  300(، ص: )14رب، ابن منظور، ج: )(؛ لسان الع 964ينظر: مادة )هنج(: مقاييس اللغة: ابن فارس، ص: )   (1)

 (. 322املنري، الفيومي ، ص: )
، عبدالرمحن بدوي، ص: ) (2)  (. 5مناهج البحث العلمي 
 (. 38املنهجية اإلسالمية يف البحث الرتبوي ، عبدالرمحن النقيب، ص: )  (3)
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 : )الّتصنيف(:   تعريف

الش يء،    :لغة من  والض ْرب  والن وع  شيء،  من كل   طائفة  و)الصَّْنف(:  )َصَنَف(،  من: 
فُجعل   أبوابه  ُميـ َزت  الكتاب(: كأنه  متييز األشياء بعضها عن بعض، ومنه: )تصنيف  و)الت صنيف(: 

 (1) و)تصنيف( الش يء: َجْعله أصنافًا.لكل  ابب حي زه،  
 

 يطلق التصنيف ويراد به:  :اصطالًحا 
. "تقسيم األشياء، أو املعان، وترتيبها يف نظام خاص، وعلى أساس معني؛ حبيث تبدو صلة  1

 ( 2)بعضها ببعض، ومنه تصنيف الكائنات، وتصنيف العلوم."

. التأليف الذي يقوم على منهج حمدد، تدعمه أسس نظرية تصنيفية، ويتناول ابلتصنيف موضوًعا  2
 ( 3  .علميًّا حمدًدا

 :وُيالحظ من التعريفات الّسابقة
: )تقسيم األشياء، ومتييز بعضها من بعض(، وفق    أن  املعىن اللغوي ، واملعىن االصالحي  كالمها دل 

 منهج ُمعني  بناء على عامل مشرتك بني كل صنف:

خمتلفة؛ أي: جيعلها أصنافًا،  فتقسيم الكاتب للكتاب إىل أبواب، وفصول، ومتييزها من بعض بفروع  
 مع احتادها يف موضوع واحد رئيس تدور حوله.

؛ لتحقيق أهداف خاصة  الكتاب: طريقة لتنظيم املادة العلمية يف  الـُمراد بتصنيف الكتابو  
   (4) ابملؤلف يرجوها من وراء التأليف.

ا:  (عند علماء أصول الفقهتعريف )مناهج التصنيف ميكن  ومنه  أبهن 

  القواعد الط رق اليت اتبعها علماء أصول الفقه يف دراسة مسائل أصول الفقه، وتنظيمها، وتقرير  
 يقوم على أُسس خاصة . وفق منهج ُمعني  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.423(، ص: )7(؛ لسان العرب، ابن منظور، ج: )554ينظر: مادة )صنف(: مقاييس اللغة: ابن فارس، ص: ) (1)
 (. 82مناهج التصنيف يف الفلسفة اإلسالمية، رسالة ماجستري، عصام الدين الزفتاوي ، ص: ) (2)
 (. 83ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 84املرجع نفسه، ص: )ينظر:  (4)
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 . عند علماء أصول الفقه : أمهية دراسة مناهج التصنيفالثّاين املطلب
الفقه، والوقوف على طرقهم يف ع  التصنيف عند علماء أصول  رض املسائل  لدراسة مناهج 

 :ومن هذه األمهيةاألصولية أمهية عند الباحثني، واملطالعني من طلبة العلم الش رعي ، 

وأسراره؛  أّواًل:   لطائفه،  على  والوقوف  الكتاب،  فهم حمتوى  عوامل  أهم  املنهج  (1) مِّن  معرفة 
فلكل منهج طريقة خاصة   ؛األصوليةاملتبع، واخلُطة العامة اليت سار عليها الـُمَصن ِّف يف دراسة املسائل 
 ( 2)ومبعرفتها تُزال اإلشكاالت اليت قد تعرض أثناء النظر يف الكتاب.

كتاب يف املكان املناسب له يف  ُتْسهم يف وضع ال  معني   معرفة منهج تص نيف يف كتاب  اثنًيا: 
ُسل م تطور الفكر األصويل  لكل مذهب، ومعرفة ما أضافه املتأخر؛ 
من مناهج التصنيف    فكل  منهج  (3) 

يف   العاملِّ  منهج  معرفة  من  يُعرف  خاص،  أبسلوب  مرحلة  ومتيزت كل   وأطوار،  مبراحل  مر   األصويل 
الفكر   تطور  صورة  تتضح  وبذلك  املتأخر،  القول  وبني  املتقدم،  القول  بني  التمييز  فيتم  الت صنيف، 

 األصويل .

معرفة منهج التص نيف األصويل  من العوامل املساعدة يف فهم علم أصول الفقه، وحل     اثلثًا:  
فمعرفة منهج التصنيف األصويل  جتعل الباحث يقف على أسباب  (4) اإلشكاالت اليت تعرض للباحث؛
األصولية، املسائل  يف  الرتجيح    (5) االختالف  وأسباب  عليها،  بُنَِّيت  اليت  االستدالل  طرق  ومعرفة 

 الختيار.وا

إبراز جوانب اإلبداع الفكري    مِّن عوامل  دراسة مناهج التصنيف عند علماء أصول الفقه  رابًعا: 
املنهجي  عند األصوليني، الذي فاقوا به غريهم من علماء الفنون األخرى، فيكون ذلك سبًبا لتقدير  

 جهودهم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املنهج األصويل للقاضي أب يعلى مقاراًن مبنهجي تلميذيه أب اخلطاب، وابن عقيل: سعيد الزهران ، رسالة ماجستري، ص:  ينظر:    (1)
(12 .) 
 (.39ينظر: تطور الفكر األصويل عند املتكلمني، د. إبراهيم احلسنات، ص: )  (2)
 (. 7ينظر: مناهج التصنيف يف الفلسفة اإلسالمية، رسالة ماجستري، عصام الدين الزفتاوي ، ص: ) (3)
 (. 39، 38ينظر: تطور الفكر األصويل عند املتكلمني، د. إبراهيم احلسنات، ص: )  (4)
 (.  282(، ص: ) 1تالف األصوليني، د. انصر الودعان، ج: )ينظر: أسباب اخ (5)
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 مناهج التصنيف األصوليّ  أهمّ :  نيالثااملبحـث  

 علم أصول الفقه، فمنهم من جعلها:يف تصنيف المناهج عدد  حتديداختلفت اآلراء يف 
مناهج  وبني  ثالثة  املتكلمني،  بني  اجلمع  ومنهج  الفقهاء،  ومنهج  املتكلمني،  منهج   :
 (1) الفقهاء. 

منو  مناهج  جعلها   منهم  واملنهج أربعة  الفقهاء،  ومنهج  املتكلمني،  منهج  بني    :  اجلامع 
 ( 2) املتكلمني، وبني الفقهاء، واملنهج املقاصدي .

: منهج املتكلمني )اجلمهور(، ومنهج الفقهاء، ومنهج اجلمع  مخسة مناهجومنهم من جعلها   
ومنهم من    (3)بني منهجي املتكلمني والفقهاء، ومنهج ختريج الفروع على األصول، واملنهج املقاصدي ،

 ( 4) انتقد هذه املناهج، وَرد ها.

وهذا التعدد يف مناهج التصنيف األصويل ، أَثـَْرى املكتبة األصولية؛ بتنوع املصنَّفات وِّْفق املناهج   
املختلفة يف تقعيد القواعد األصولية، وال يضر اختالف املناهج طاملا كل  منها يؤدي "الغاية املرجوة  

الشرعي  للفروع الفقهية اليت تندرج حتت القاعدة، سواء أقررت أو اًل قبل احلادثة،  وهي استنباط احلكم  
أو اثنًيا بعدها، أو العكس، كما أن  النتيجة واحدة، وهي حتقيق الن ماء، وخصوبة الفقه اإلسالمي  الذي  

      (5)ال يرتك واقعة من أفعال الناس إال ويكون هلا فيه حكم ما."

  :مخسة مطالبض موجز هلذه املناهج يف عر  ويف هذا املبحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ أصول الفقه،  27-25علم أصول الفقه، عبدالوهاب خالف، ص: )(؛  11-8أصول الفقه، حممد اخلضري، ص: )ينظر:    (1)

 (. 28-21(؛ أصول الفقه ومناهج البحث فيه، أ.د وهبة الزحيلي ، ص: )25-20حممد أبو زهرة، ص: )
 (؛ د. مسعود فلوسي. 95-89ينظر: مدرسة املتكلمني، ص: ) (2)
(؛ املهذب يف علم أصول الفقه،  219،  213،  201،209،  189ينظر: دراسة اترخيية للفقه وأصوله، د. مصطفى اخلن، ص )  (3)

 .(34-29(؛ مقدمة حتقيق منهاج الوصول، د. شعبان حممد إمساعيل، ص: )59(، ص: )1د. عبدالكرمي النملة، ج: )
(؛ التجديد واجملددون يف علم  54- 23واملعاصرين للمذاهب األصولية، أ.د خالد العروسي  ص: )  ينظر: مصطلحات ابن خلدون   (4)

 (. 141-134(؛ نظرية التقعيد األصويل ، د. أُين البدارين، ص: ) 553-533،  527أصول الفقه، عبد السالم حممد، ص: )
 (. 24ج البحث فيه، أ.د وهبة الزحيلي ، ص: )أصول الفقه ومناه (5)
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 منهج املتكلمني )اجلمهور(:  ل: املطلب األوّ 
الذي     املنهج  والعقلية  "وهو  النقلية،  األدلة  على  بناء   األصولي ة  القواعد  تقعيد  على  يقوم 

الفقهية"  ( 1)،"اجملردة العناية بوضعبعيًدا عن أتثري الفروع  وأتويل  احلدود والت عريفات وحتقيقها،    ، مع 
 (2) معانيها اللغوية."الن صوص يف ضوء 

 الفرع األول: التسمية: 
 :منها هلذا املنهج أكثر من تسمية،  
 :منهج املتكلمنياألوىل: 

هذا   ن صن ف يفأكثر مَ   أن  هذه الت سمية:  ومن أسباب    (4)   (3)،ابن خلدون   أطلقهال من  وأو  
ظري  قوم على االجتاه الن  يمنهج  ه  ن علماء الكالم، أو لكثرة املباحث الكالمية فيه، أو ألن  هم مِّ   املنهج 

 ( 5) يف بناء األصول دون النظر يف الفروع.

 ن وجوه هذا االعرتاض: ، ومِّ ن املعاصرين غري واحد مِّ  على هذه التسمية وقد اعرتض 

مل  كبار األصوليني ن  فكثري مِّ من املتكلمني؛ كان وِّفًقا هلذا املنهج    َصن ف ليس كل  من  :األّول
 ( 7)الكالم وأهله. م  الذي كان يذُ  منهم أبو الوليد الباجي  (6) ،ن أهل الكالميكونوا مِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 80جين احملصول يف التعريف بعلم األصول، انصر البلوشي، ص: ) (1)
 (. 89مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: ) (2)
، املعروف اببن َخلدون، ُولد سنة:  ابن خلدون (3) : أبو زيد عبدالرمحن بن حممد احلضرمي  اإلشبيلي  األصل التونسي  القاهري  املالكي 
ه( بتونس، حفظ متون يف خمتلف العلوم، رحل إىل فاس، وتلمسان، واألندلس، واستقر به املقام يف القاهرة، توىل  فيه قضاء  732)

ه(. ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن  808لعرب يف اتريخ األمم والرببر والعجم، ومقدمته، تويف سنة: )املالكية، من أشهر مصنفاته: ا
 (.   149-145التاسع، الس خاوي ، ص: )

 (. 215تطور علم أصول الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: )(؛ 108ينظر: مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: ) (4)
- 82(؛ تطور الفكر األصويل  عند املتكلمني، د. إبراهيم احلسنات، ص: )13ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: )  (5)

م(، اجمللد: األول،  2008ُملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوصل، سنة: )(؛ طرائق التأليف يف علم أصول الفقه، مثىن اجلراح،  85
 . (192ص: )  العدد: الث ان، 

 (. 26واملعاصرين للمذاهب األصولية، أ.د خالد العروسي  ص: ) ينظر: مصطلحات ابن خلدون (6)
 (. 216تطور علم أصول الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: )ينظر:  (7)
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مثل: كتاب: )ميزان   الفقهاء،ت يف كتب أصحاب منهج  دَ جِّ أن املباحث الكالمية وُ   :الثّاين
السمرقندي الدين  لعالء  األصول(  علم  إىل  لتخص(1) ،احلنفي    الوصول  وجه  هبذه  ي فال  املتكلمني  ص 

   (2)   .الت سمية

 :ةالّشافعيّ منهج الثانية: 
 .الش افعي  ن أعالم املذهب صن ف فيه هم مِّ ن  أكثر مَ  ألن   و أ  ؛نسبة إىل اإلمام الش افعي   

 بوجوه منها:  واعرتض على هذه التسمية 

، وعمليًّا، اختذ    ن  منهج الش افعي  النسبة إىل الش افعي  تفتقر إىل الد قة؛ أل:  األّول اجتاًها نظرًيًّ
،  هذا املنهج نشأ بعد اإلمام الش افعي  وأن   (3) ،فقط  اجلانب النظري  هو    هذا املنهج واجلامع بينه وبني  

   (4) . بعد اشتغال علماء الكالم ابلدراسات األصولية، على يد الباقالن  

املنهج كثري مِّ :  ينالثّا    الدقة؛ فقد سلك هذا  الش افعية تفتقر إىل  املنهج إىل    ن أصوليي نسبة 
 يف كتابه: )العدة يف أصول الفقه(.   احلنبلي   ، مثل القاضي أبو يعلىاملذاهب الفقهية األخرى

 :منهج اجلمهورالثالثة:  

 (5) .ةي  دِّ قَ لكثرة من صن ف فيها من خمتلف املذاهب الفقهية، واملذاهب العَ   

 تسميته بـــــ: رأى بعض املعاصرين و 
، وأليق ابلكليات.(؛ ألنه املنهج التأصيلّي الكليّ .)1  ( 6)أمس 

تقرير القواعد األصولية يكون على    (: ألن  االجتاه الّنظري يف دراسة القواعد األصولية.)2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصور السمرقندي ، صاحب كتاب: )حتفة الفقهاء(، أخذ الفقه عنه  : حممد بن أمحد بن أب أمحد أبو  عالء الدين السمرقندي    (1)

ه(. ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء  539ابنته فاطمة، وزوجها الكاسان  صاحب )بدائع الصنائع(، تويف سنة: )
 (. 98(، ص: )2)(؛ طبقات احلنفية، ابن احلنائي، ج: 18(، ص: )3القرشي ، ت: عبدالفتاح احللو، ج: ) 

 (. 27، 26واملعاصرين للمذاهب األصولية، أ.د خالد العروسي  ص: )  ينظر: مصطلحات ابن خلدون  (2)
 (. 216تطور علم أصول الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: )(؛ 105ينظر: مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: ) (3)
ص:)  (4)  فلوسي،  مسعود  د.  املتكلمني،  مدرسة  حممد،  106ينظر:  السالم  عبد  الفقه،  أصول  علم  يف  واجملددون  التجديد  (؛ 

 (. 519ص:)
 (. 1018علم أصول الفقه يف القرن اخلامس، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: )ينظر:  (5)
 (.80)جين احملصول يف التعريف بعلم األصول، انصر البلوشي، ص:  ينظر:  (6)
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 (1) املبادئ، وإقامة األدلة، دون النظر إىل موافقتها للفروع الفقهية.

تسمية عامة تشمل    ألهنا  ؛أقرب للصواب  )منهج اجلمهور(تسمية:  أن    :ومما سبق ميكن القول
ن مجيع املذاهب الفقهية،  مِّ   االجتاه الّنظري يف دراسة القواعد األصوليةاتبع  ن  مم  مجهور األصوليني 

إن  ،  ديةقَ والعَ  العقدي ،  إال  التوجه  وأظهرت  مذهب،  أصول كل  ميزت  إضافات  منهم  لكل  ه كانت 
 :  ن أمثلة ذلكومِّ والفقهي ، 

  الـَمْيل   مع سلكوا منهج املتكلمني يف تقرير القواعد األصولية، الذين أعالم املذهب احلنبلي    •
  .البن عقيل( الفقهالواضح يف أصول مثل كتاب )(2) ،، وذكر آراء احلنابلةاجلانب الت طبيقي  إىل 

 ( 3).متيز ببيان املذهب املالكي  يف األصول  ،اتب )احملصول( للقاضي أب بكر ابن العرب  و  •

، الذي يُعد "سجل  واٍف، ومصدر أصيل يف آراء،   البصري  ني د( ألب احلسمَ كتاب )املعتَ   •
     (5) خباصة." القاضي عبداجلباربعامة، واستدالالت شيخه  (4) واستدالالت املعتزلة

  ( 6)،اإلابضي    الوارجالن    يعقوبألب  كتاب )العدل واإلنصاف يف أصول الفقه واالختالف(  •
ظهر فيه التوجه اإلابضي  يف املسائل الكالمية.و عرب  فيه عن اآلراء الس ياسية لإلابضية، 

(7)   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛  (216تطور علم أصول الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: )(؛ 122ينظر: القواعد األصولية، د. مسعود فلوسي، ص: ) (1)

 (. 291علم أصول الفقه، إلياس دردور، ص: )
 (. 49(؛ شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: )205ينظر: أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الباحسني، ص: ) (2)
 (. 110ينظر: املدرسة األصولية اجلامعة، مأمون أبو جابر، رسالة دكتوراه، ص: )  (3)
املعتزلة: فرقة إسالمية ظهرت يف هناية الدولة األموية على يد واصل بن عطاء، وزاد نفوذها يف عهد الدولة العباسية؛ العتناق      (4)

بعض اخللفاء مذهب االعتزال، ويُطلق عليهم: أصحاب العدل والت وحيد، وقالوا خبلق القرآن الكرمي، وأن  العبد خيلق أفعاله، ينظر:  
 (.  70-69(، ص: )1(؛ املوسوعة امليسرة يف األدًين، ج: )39-38(، ص: ) 1هرستان، ج: )امللل والنحل، الش

 (. 226الفكر األصويل، د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، ص: )  (5)
مث    أبو يعقوب الوارجالن : يوسف بن إبراهيم السدرايت، من علماء اجلزائر، تفقه يف الدين على املذهب اإلابضي يف وارجالن،  (6)

)الدليل والربهان(، تويف سنة: ) العلم إىل األندلس، والسودان، واملشرق، من أشهر كتبه:  مدرسة  ه(. ينظر:  570رحل يف طلب 
 (. 212-211املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: ) 

 (. 217مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: )ينظر:   (7)
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 : أهم مميزات منهج املتكلمني )اجلمهور(:  الثّاينالفرع 
 : من مميزات منهج اجلمهور 

، اعتماًدا على    أّواًل: األدلة الن قلي ة، والعقلية دون النظر إىل الفروع  تقرير القواعد تقريًرا نظرًيًّ
َد فيها من فروع فهو للتمثيل    (1) .لتوضيح القاعدةو  ،الفقهية، وما ُوجِّ

واالستقاللية:  اثنًيا  ذلك يف  املوضوعية،  وظهر  ومناقشتها أبسلوب  ،  املخالفني،  أدلة  عرض 
  فنتج عن ذلك احلرية يف اختيار القول الراجح وإن كان خمالًفا عن التعصب املذهب ،    ابعيدً   ،علمي  

، منها مسألة نسخ الكتاب ابلس نَّة، يف بعض املسائل  لإلمام الش افعي    إلمام املذهب، مثل خمالفة اجلويين  
   (2) ونسخ الس نَّة ابلكتاب.

 مثل قول اجلويين  (3) ،ال ترتتب عليها مثرة  كالمية   البحث يف مسائل افرتاضية، وموضوعات:  اثلثًا 
  فرضنا ولو    "...:  يف تقدمي أحد اخلربين على اآلخر مبوافقة أقضية الصحابة رضي هللا عنهممسألة:    يف
  : نقول  قديرالتّ ا على  ولكن    ، واقعغري  ه  فإن    ،فتصويره عسر  ،وقد انعقد اإلمجاع على خالفه  ،اا متواترً خربً 

   (4)..." ؛ىَل وْ ق ابإلمجاع أَ فالتعل    :ذلك لو فرض

املسائل،  :  رابًعا  دراسة  يف  دقيقة  تهابدراسالت وسع  وطول  دراسة  واألدلة،  اآلراء،  وعرض   ،
أبسلوب جديل . مناقشتها

 (5 ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛  191علم أصول الفقه، د. عبدالعزيز الربيعة، ص: )(؛ 177ينظر: أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الباحسني، ص: ) (1)

(؛ تطور  308(، ص: )1أسباب اختالف األصوليني، انصر الودعان ، ج: )(؛  389مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: )
 (. 97يم احلسنات، ص: )الفكر األصويل  عند املتكلمني: د. إبراه

(، ص:  1أسباب اختالف األصوليني، انصر الودعان ، ج: )(؛  386،  384مدرسة املتكلمني، د. مسعود فلوسي، ص: )ينظر:    (2)
 (. 99(؛ تطور الفكر األصويل  عند املتكلمني: د. إبراهيم احلسنات، ص: )308، 307)
(،  1(؛ أسباب اختالف األصوليني، انصر الودعان ، ج: )178احسني، ص: )ينظر: أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الب  (3)

 (.  315ص: )
 (.188(، ص: )2، ت: صالح عويضة، كتاب الرتجيح، ج: )الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني اجلويين   (4)
)ينظر:    (5) فلوسي، ص:  مسعود  د.  املتكلمني،  )(؛  391مدرسة  ج:  الودعان ،  انصر  األصوليني،  اختالف  (، ص:  1أسباب 
 (. 100(؛ تطور الفكر األصويل  عند املتكلمني: د. إبراهيم احلسنات، ص: )314)
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 منهج الفقهاء: :الثّايناملطلب 
املنقولة عن أئمة  (1) "يقوم على تقعيد القواعد األصولية بناًء على الفروع الفقهية"  وهو منهج  

  الفروع الفقهيةر القاعدة ومعها  كَ فُتذْ   ؛(2) - أساًسا، مث املذاهب األخرى استثناءٍ املذهب احلنفي   -املذهب 
 .اليت ت استنباط القاعدة منها 

   الفرع األول: التسمية: 
 :هلذا املنهج تسميتان

 األوىل: منهج احلنفية: 
أئمة  ن سار عليه رغبة يف إظهار أصول  أعالم املذهب احلنفي  اشتهروا به؛ فهم أو ل مَ   ألن   
 ( 3) .عليها وا اليت مل ينص  املذهب

   هذه التسمية: ومن االعرتاضات على
الفقهيةهذا    أن    :األول املذاهب  مجيع  يف  متبع  مِّ املنهج  األصوليني  فبعض  املالكية،  ؛  ن 

،  مةئ د هبا نص  صريح عن األرِّ يَ اليت مل    أئمتهم  يف استنباط بعض أصول   ساروا عليهواحلنابلة،    والش افعية،
 ( 4) وذلك بعد رسوخ القاعدة األصولية.

ن  منهج احلنفية يف  احلنفية هبذا املنهج؛ ألال وجه لتخصيص  :  االعرتاض أبنهوُيكن    :الثّاين
، ويف ختصيص احلنفية  مر  مبراحل، وأطوار خمتلفة  ؛ بلطريقة واحدةمل يقتصر على    الت نصيف األصويل  

دت يف املذهب مبنهج الفقهاء إغفال للمناهج األخرى   .اليت ُوجِّ
 وكان ذلك على يد  ،الفقهيةصول من الفروع  األعلى منهج استنباط    كانتفمرحلة التأسيس   

يف رسالة له يف األصول مجعت بني   احلسن الكرخي    : أبمثل  رو اد مدرسة العراق  ناملتقدمني منهم مِّ 
 كتابه: )الفصول يف األصول(، مث سار  يف  تلميذه اجلصاصو (5) القواعد األصولية، والقواعد الفقهية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 78جين احملصول يف التعريف بعلم األصول، انصر البلوشي، ص: ) (1)
 (. 216الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: )تطور علم أصول  (2)
 (. 139ينظر: نظرية التقعيد األصويل ، د. أُين البدارين، ص: ) (3)
 (. 138(؛ نظرية التقعيد األصويل ، د. أُين البدارين، ص: )14ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) (4)
 (. 40تطور الفكر األصويل  احلنفي، د. هيثم خزنة، ص: ) (5)
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 كتابه: )تقومي األدلة(، ومن بعده البزدوي  يف كتابه: يف  : الد بوسي  مثل  على هنجهم أركان مدرسة مسرقند
 يف كتابه يف أصول الفقه. ،)كنز الوصول إىل معرفة األصول(، والس رخسي  

عالء  من غلب التأثر مبنهج اجلمهور )املتكلمني(، منهم:    فمنهم  :  تنوعت مناهج املتأخرينمث
يف كتابه: )بذل النظر    (1)   يف كتابه: )ميزان الوصول إىل علم األصول(، واأُلْسـَمْندي    الدين السمرقندي

الت    (3)  ،ومنهم من سلك منهج اجلمع(2)،يف األصول( اتبع املنهج التخرجيي  مثل  يف    (4) مراتشيومنهم 
   .الوصول إىل قواعد األصول(كتابه: )

 منهج الفقهاء:  الثّانية: 
أصحابه  ألن   الشتغال  الفقهي ؛  النظر  على  مبين   أئمتهم  ه  أصول  وختريج  الفقهية،  ابلفروع 

 ( 5)منها.
   هذه التسمية:  على  اتومن االعرتاض 

  د يـُرَ ومل  عام ال يُراد به مذهب، أو طائفة بعينها،  مصطلح  إن  مصطلح الفقهاء عند األصوليني  
   الفقهاء من املذاهب الفقهية املختلفة.  فهو يشمل (6)،به ختصيص احلنفية 

بـــــ:ورأى بعض املعاصرين   ألنه يقوم على  (7):( املنهج االستقرائّي اجلزئيّ )  :األّول  تسميته 
 (8) تقرير القواعد األصولية بناء على استقراء الفروع الفقهية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقند،  اأُلمْسَْندي : أبو الفتح عالء الد ين حممد بن عبداحلميد بن احلسني بن محزة األمسندي  السمرقندي ، ُولِّد بـــ)ُأمْسَْند( من قرى مس (1)

تويف سنة:   علمائها، صنف يف اخلالف،  بغداد حاًجا، وحد ث هبا، وانظر  زار  مناظر ابرع،  فقيًها،  احلنفية، كان  علماء  من كبار 
 (. 209-208(، ص: ) 3اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )ينظر:  ه(. 552)
منهجية البحث يف علم أصول الفقه،  (؛  160،158تطور الفكر األصويل  عند املتكلمني، د. إبراهيم احلسنات، ص: )ينظر:    (2)

 (. 338الفقه، إلياس دردور، ص: )(؛ علم أصول 79-78أطروحة دكتوراه، حممد حاج عيسى، ص: )
 (. 210، 209ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: )(3)
أخذ العلم يف غزة، مث رحل إىل  اخلطيب التمراتشي الغزي  احلنفي  املذهب، رأس الفقهاء يف عصره كان إماًما فاضاًل،    التمراتشي:  (4)

،  فيها  القاهرة أربع مرات، تفقه   تنوير األبصار يف الفقه، وشرحه منح  :  له مؤلفات ورسائل انفعة منهاعلى يد ابن جنيم، وابن احلنائي 
 (.20-19(، ص: )4ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، احملب، ج: ) .ه(1004تويف سنة: )الغفار، 

 (. 41صولية اجلامعة، مأمون أبو جابر، رسالة دكتوراه، ص: ) (؛ املدرسة األ13ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) (5)
منهجية البحث يف علم أصول  (؛  45واملعاصرين للمذاهب األصولية، أ.د خالد العروسي  ص: )  ينظر: مصطلحات ابن خلدون  (6)

 . (82الفقه، أطروحة دكتوراه، حممد حاج عيسى، ص: )
 (.78ينظر: جين احملصول يف التعريف بعلم األصول، انصر البلوشي، ص: ) (7)
 (. 340علم أصول الفقه، إلياس دردور، ص: ) ينظر:  (8)
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  ألنه "أعطى األولوية لتقرير القواعد   (1) :(االجتاه التطبيقّي يف دراسة القواعد األصولية):  الثّاين  
  - املذهب احلنفي  أساًسا، واملذاهب األخرى استثناء-األصولية اخلاصة ابلفروع الفقهية ملذهب معني، 

 (2) ن الفروع الفقهية للتدليل على صحة قواعد املذهب وأصوله."مع اإلكثار مِّ 

نسبة    ابعتبار  هي املختارة  الفقهاء()منهج  تسمية:    : أن  ميكن القول  الّسابق  ن العرضوم  
ه منهج قائم على توظيف الفروع الفقهية يف الس ياق  ألن  ؛  ، وليس إىل احلنفية خاصةالفقهاء إىل الفقه

احلنفية الذين هلم الس بق  مِّن    كل  من استنبط القواعد األصولية من الفروع الفقهية،  فيشمل،  األصويل  
 . ن سار عليه تبًعا من املذاهب األخرىمَ و أتسيس هذه املنهج،  يف 

 الفرع الثّاين: أهم مميزات منهج الفقهاء:  
القائم على ربط األصول    العملي  التطبيقي  من خالل املنهج  األصول والفقه؛  املقاربة بني  :  أّواًل 

بفروع أخرى، وبتخريج الفروع على األصول  جة  خرَّ ـمُ وتعزيز األصول البتخريج أصول األئمة،  (3) ،ابلفروع
  (4) . لبيان مثرة اخلالف يف املسائل األصولية

الفروع  اثنًيا  على  بُنِّي ت  األصولية  القواعد  ألن   عنه؛  والدفاع  الفقهي ،  للمذهب  االنتصار   :
    (5) الفقهية للمذهب.

هبا، فال يتكلم أهل هذا املنهج    : "االهتمام آباثر املسألة األصولية وأفعال املكلفني املتعلقةرابًعا 
 ( 6)فيما ال يرتتب عليه فوائد عملية."

فقد خلت كتب هذا املنهج  (7) عرض املسائل األصولية، والبعد عن التكلف؛السهولة يف  :  اثلثًا 
 ( 8) .واملصطلحات املنطقيةالكالمية،   املباحثمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (124ينظر: القواعد األصولية، د. مسعود فلوسي، ص: ) (1)
 . (216تطور علم أصول الفقه وجتدده، عبدالسالم بالجي، ص: ) (2)
 (. 25ينظر: أصول الفقه ومناهج البحث فيه، أ.د وهبة الزحيلي ، ص: ) (3)
 (. 174ينظر: أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الباحسني، ص: ) (4)
 (. 201علم أصول الفقه، د. عبدالعزيز الربيعة، ص: ) ينظر:  (5)
 (. 332(، ص: )1أسباب اختالف األصوليني، انصر الودعان ، ج: ) (6)
 (.331(، ص: ) 1ينظر: أسباب اختالف األصوليني، انصر الودعان ، ج: ) (7)
 (. 455ينظر: الفكر األصويل ، أ.د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: ) (8)
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  )املتكلمني(اجلمهور، ومنهج الفقهاء:منهج: اجلمع بني منهج  :الثّالثاملطلب 
  ن املناهج اليت استحدثها احلنفية يف هناية القرن الس ابع اهلجري ، بعد أنْ مِّ   منهج اجلمع  يُعد 

اإلمامني:   يد  انقطاع  بعد  ، و ، والسرخسي  البزدوي  اسقرت األصول عندهم، واتضحت معاملها على 
، اختذ بعضهم منهًجا جديًدا يف أصول  عند احلنفية  األصولية على فروع املذهبمنهج ختريج القواعد  

والفقهاء(؛ املتكلمني،  بــ)منهج اجلمع بني طريقيت  مُسي  أن  (1) الفقه،  رأوا  منهجي:    ألهنم  العالقة بني 
هب ،  ي إىل التعصب املذاملتكلمني، والفقهاء "عالقة أساسية متبادلة، حبيث افتقاد الطرف األول يؤد  

   (2)ي إىل اإليغال يف التجريد."كما أن  افتقاد الطرف الثان يؤد  

 حقيقة منهج اجلمع: 
وبني منهج الفقهاء    ،يف تقعيد القواعد  االجتاه النظرين  خصائص منهج اجلمهور مِّ   اجلمع بني 

على اجلمع  ن توه م أن  طريقة اجلمع تقوم  وأخطأ مَ (3) ن حيث املصطلحات، وربط األصول ابلفروع، مِّ 
بني منهج اجلمهور )املتكلمني(، ومذهب الفقهاء )احلنفية( يف تقعيد القواعد؛ ألن  القواعد توضع على  

طريقة واحدة إم ا: بتأسيسها على النظر العقلي  اجملرد، أو بنائها على النظر الفقهي  اجلزئي .
(4)     

مجع فيه بني أصول    (5) :ألمحد بن علي  الس اعايت  :  )بديع الّنظام(كتاب:    :هلذا املنهج  وأبرز مثال
م األصول(، وقال الس اعايت لْ ، ويُسم ى: )هناية الوصول إىل عِّ آلمديلكتاب اإلحكام    البزدوي  وبني 

الكتاب البديع  م األصول هبذا  لْ ها الطالب، لنهاية الوصول إىل عِّ د منحتك أي  قيف مقدمة كتابه: "
ن أصول  النفيسة مِّ   يف معناه املطابق امسه ملسماه، خلصته لك من كتاب اإلحكام ورصعته ابجلواهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.185صويل  احلنفي، د. هيثم خزنة، ص: )(؛ تطور الفكر األ191ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) (1)
 (. 435علم أصول الفقه، إلياس دردور، ص: ) (2)
الفقه، عبدالوهاب خالف، ص: )  (3) الفقه، حممد أبو زهرة، ص: )27ينظر: علم أصول  الفقه ومناهج  25(؛ أصول  (؛ أصول 

، ص: )  . ( 126غاية الوصول إىل دقائق علم األصول، د. جالل الدين عبدالرمحن، ص: )(؛ 26البحث فيه، أ.د وهبة الزحيلي 
 (. 191ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) (4)
ابن الس اعايت: أمحد بن علي  بن تغلب بن أب الضياء البغدادي البعلبكي األصل، املنعوت مبظفر الد ين، وُعرف اببن الساعايت؛    (5)

بذكائه،   املثل  يضرب  الذكاء،  قوي   عالم ة،  وعامل  إمام كبري،  بغداد،  املستنصرية  ابب  على  املشهورة  الساعات  عمل  هو  أبيه  ألن  
-462(، ص: )1يف سنة أربع وتسعني وستمائة. ينظر: الط بقات السنية يف تراجم احلنفية، عبدالقادر التميمي، ج: ) وفصاحته، تو 

464 .) 
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البحران احمليطان جبوامع األصول، اجلامعان املعقول، واملنقول، هذا  ل  فخر اإلسالم فإهنما  قواعد 
 ( 1) ."للقواعد الكلية األصولية، وذاك مشحون ابلشواهد اجلزئية الفروعية حاوٍ 
فقد اختصر  (2) ؛اختصار حنفي  لكتاب شافعي   وقد عد  بعض املعاصرين كتاب )بديع النظام( 

مع االنتصار  (3)ن كتاب أصول البزدوي ،الشواهد والتقسيمات مِّ   كتاب اإلحكام لآلمدي ، وأضاف إليه
احلنفي ، والدفاع عنه.للمذهب 

(4) 

منهم: احلنفية،  غري  من  األصوليني  بعض  املنهج  هذا  اتبع  املظفر    وقد  أبو 
السمعان  
يف طريقته اليت بــــ"توس طه  فقد امتاز  (6)،يف كتابه: )قواطع األدلة يف أصول الفقه(  الش افعي  (5) 
 (7)الفقهاء واملتكلمني." بني طريقيَتْ  يف أتليف الكتاب  انتهجها

 بني مميزات منهج اجلمهور، وبني مميزات منهج الفقهاء، وقد سبق بياهنا.   مجع هذا املنهجوقد  

العملي ، وُيكن    أن  منهج اجلمع مجع بني اجلانب الن ظري ، واجلانب التطبيقي    ومن ذلك نرى
 عد ه متهيد ملنهج ختريج الفروع على األصول.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( قسم الت حقيق. 3،1هناية الوصول إىل علم األصول، سعد بن غرير بن مهدي السلمي ، ص: ) (1)
 (.65ألصولية اجلامعة، مأمون أبو جابر، رسالة دكتوراه، ص: )(؛ املدرسة ا190ينظر: شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) (2)
 (. 186تطور الفكر األصويل  احلنفي، د. هيثم خزنة، ص: )ينظر:  (3)
 (. 203أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الباحسني، ص: )ينظر:  (4)
، مث الش افعي  : منصور بن حممد بن  أبو املظفر السمعان    (5) ، فقيه، أصويل ، عامل ابحلديث، ُولِّد  عبداجلبار التميمي  املروزي ، احلنفي 

ه(. ينظر:  489مبرو، مث رحل إىل بغداد، واحلجاز، أثىن عليه مجع من األعالم، له مصنفات يف املذهب الشافعي، تويف مبرو، سنة: )
 (.559-555معجم األصوليني، ص: )

 (. 1038ينظر: علم أصول الفقه يف القرن اخلامس، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: ) (6)
 (. 19مقدمة حتقيق: قواطع األدلة يف األصول للسمعان، د. حممد حسن هيتو، ص: ) (7)
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  :املنهج الّتخرجيّي )الّتفريعّي( :الّرابع املطلب   
  الـُمَبني ِّ   تخريج الفروع على األصول، خيتص ابجلانب الت طبيقي  من أصول الفقه ب  وهو ما يـُْعرف 

ما  (1) ؛لثمرات اخلالف عليها من أحكام عملية؛ من    يرتتببذكر املسائل األصولية اخلالفية، وبيان 
   (2) ابملسائل اخلالفية خالفًا معنوًيًّ له مثرة فقهية.منهج يهتم  فهوأثر األصول يف الفروع، بيان حيث 

 حقيقة املنهج الّتخرجيّي: 
الفقهية إىل  " الفروع  الناشئة عنهارد   االرتباط،  ،قواعدها األصولية  بيان وجه  بيان  "و (3) "مع 

   (4)  "بشأنه نص  عن األئمة إبدخاله ضمن قواعدهم، أو أصوهلم. دْ رِّ حكم ما مل يَ 

القواعد  بَِّرد  الفروع الفقهية إىل  الربط بني األصول والفروع،    :ن أهم ما متيز به هذا املنهجم  و  
 ( 5) .خالف األصوليني يف القاعدةمع بيان  اليت بُنَِّيت عليها،  األصولية

الرابع  منتصف القرن    يف  إىل احلنفية   املنهج التخرجيي  ظهور  بداية  الباحثني    بعض وقد نسب  
يف كتابه:  يف كتابه: )أتسيس النظائر(، مث بعده الدبوسي   (7) على يد أب الليث السمرقندي(6) اهلجري،

   )أتسيس النظر(.

ختريج الفروع  يف  القواعد الفقهية وليس  علم  يف  الكتابني املذكورَْين  ؛ ألن   ويف هذه النسبة نظر
األصول، مِّ ذلك  وقد ذكر    ( 8) على  الفقهيةأكثر  القواعد  نشأة علم  يُطالع كتاب  ن كتب يف  ، ومن 

 ن القواعد األصولية. أكثر مِّ فيه  جيد أن  القواعد الفقهية )أتسيس النظر( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 224ينظر: أصول الفقه الن شأة والتطور، د. يعقوب الباحسني، ص: ) (1)
 (. 65(، ص: )1د. عبدالكرمي النملة، ج: ) ينظر: املهذب يف علم أصول الفقه،  (2)
 (. 79ختريج الفروع على األصول من خالل املقدمات األصولية، قاللش عمر، رسالة دكتوراه، ص: )  (3)
 (. 51التخريج عند الفقهاء واألصوليني، أ.د يعقوب الباحسني، ص: ) (4)
، د. مصطفى اخلن، ص  ينظر:  (5)  (.317)أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي 
التخريج عند الفقهاء واألصوليني، أ.د يعقوب الباحسني،  (؛  18ختريج الفروع على األصول للزجنان، مقدمة التحقيق ص: )ينظر:    (6)

 (. 244(، ص: ) 1(؛ ختريج الفروع على األصول، عثمان شوشان، ج:)70ص: )
السمرقندي :    (7) الليث  التصانيفاملعروف إبمام اهلدى،  السمرقندي ،  نصر بن حممد بن أمحد  أبو  الكبري صاحب    الفقيه، اإلمام 

(،  3ه(. ينظر: اجلواهر املضية، القرشي ، ج: )373تويف سنة: )املشهورة، واألقوال املعروفة، له عدة مصنفات منها: بستان العارفني،  
 (. 545-544ص: )

 . (292، ص: )إمساعيل حبيب حممد بكر حبث: علم ختريج الفروع على األصول، ينظر:  (8)
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يف    مستقالًّ   امنهجً ابعتباره    الفروعختريج األصول على  منهج  نشأة  ن   إ:  الصوابفإن   وعليه  
)ختريج الفروع  الش افعي يف كتابه:  (1) يد الزجنان   على كانت يف القرن السابع اهلجري  التصنيف األصويل   

، وقد رتبه على أبواب الفقه، وضم مع  اقتصر فيه على مذهب احلنفية والش افعيةالذي    ،على األصول(
 (2) الفقهية.القواعد األصولية القواعد 

الوصول إىل قواعد  فهو كتاب: )  أّما أّول كتاب يف ختريج الفروع على األصول عند احلنفية
  الشافعي    وقد صن فه على مثال كتاب التمهيد لإلسنوي    ، يف القرن احلادي عشر،األصول( للتمراتشي

ن مؤلفات مشائخنا يشبهه يف الرتتيب، ويضاهيه يف  على كتاب مِّ أقف  مل  يف مقدمة الكتاب: "قال  ف
الغريب، وأسلوبه العجيب، ليكون عدة يف الباب  ُحْسن التهذيب، سنح يل أْن أصن ف كتااًب منواله  

 ( 3) ".للمحصلني، والط الب

نشأ يف التصنيف األصويل     مستقالًّ   ا منهجً ابعتباره  ختريج الفروع على األصول   منهجومع أّن  
 :وذلك مِّن طريقني يف القرن السابع اهلجري  إال للحنفية دور يف التمهيد هلذا املنهج  

اليت تعرضت لتخريج الفروع على األصول    على منهج الفقهاء؛  كتبهم يف أصول الفقه  أّواًل:
 وبيان مثرته،اهلدف األساسي منها؛ إمنا جاء عند ذكر سبب اخلالف  يكن  ؛ ألن  التخريج مل  تبًعا

د هذا املنهج يف  و  (4)   (.كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصولوقد ُوجِّ

تقرير    اثنًيا: النظري  يف  اجلانب  بني  اليت مجعت  اجلمع؛  منهج  على  الفقه  أصول  كتبهم يف 
ألهنا تتعرض للقواعد األصولية    ؛ج التخرجيي أصالة، وال تُعد  ضمن املنه القواعد، واجلانب التطبيقي  

والضعفمِّ  والقوة  الرجحان وعدمه،  يتعرض  ن حيث  ال  الذي  التخرجيي  املنهج  ، وهذا خالف 
 (5)   .لذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لغوي  من القضاة، استوطن بغداد، ودَرس،  : حممود بن أمحد بن حممود بن خبتيار، شهاب الدين الزجنان  الزجنان    (1) ، فقيه شافعي 

معجم األصوليني، ص  ه(.  656، واخلالف، واألصول، استشهد ببغداد على يد التتار، سنة: )در س فيها، برع يف املذهب الش افعي  
(:541-542 .) 
 (. 15ق ص: )يمقدمة التحقت: د. حممد أديب صاحل، ينظر: ختريج الفروع على األصول للزجنان،  (2)
 (. 113، ص: ) الوصول إىل قواعد األصول، التمراتشي   (3)
   (.55ص: )  (، 12ُملة تكوين: ع: )د. جاسم احلديدي ، مفهوم التخريج عند الفقهاء واألصوليني،  ينظر: حبث: (4)
 (. 113، ت: حممد حسن هيتو، مقدمة احملقق، ص: ) ينظر: التمهيد، اإلسنوي   (5)
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 املقاصدّي. املنهج   :اخلامساملطلب 
بنَـَفس ؛ فقد عرض مباحث أصول الفقه  التصنيف األصويل  جتديدي  يف    منهجاملنهج املقاصدي    

 .ن اإلطار التقليدي  املتعارف عليه عند األصوليني مقاصدي ، فخرج به مِّ 

 حقيقة املنهج املقاصدّي: 
، ومقاصدها  أحكام الش ريعة وجزئياهتا للتوصل إىل كليات الش ريعة  استقراء  هو منهج يقوم على

ئي  الكل ي (.مث بناء النظر االجتهادي  على هذه الكليات، ولذا مُس َي بـ)املنهج االستقرا
 (1)  

هتم ابستقراء احلَِّكم، واألهداف، والغاًيت اليت راعاها يمنهج  وبناء عليه فإن  املنهج املقاصدي   
العباد،  لتحقيق مصاحل  أو دفع مفسدة؛  الت شريع من جلب مصلحة،  أبسلوب حتليلي   (2) الش ارع يف 

 لبناء االجتهاد الفقهي  عليها.(3) ،استقرائي  

على املنهج املقاصدي  كتاب: )املوافقات يف أصول الش ريعة(    األصويل  الت صنيفأهم كتاب يف  و 
 .ألب إسحاق الشاطب

ز قواعده،  ابر إمباحثه، و   وتعميقُمال البحث يف مقاصد الش ريعة،    بتوسع  وقد متيز الش اطب  
  تعر ضوا للحديث عن املقاصد جديدة، خبالف من سبقه، الذين  مباحث   وإضافةوأقسامه، وأحكامه، 

    (4) ضمن مباحث القياس. 

نرى  األصويّل  التصنيف  يف  مناهج  مخسة  ألهّم  العرض  هذا  اختصوا    :وبعد  احلنفية  أن  
منها أصالة؛ ألهنم أو ل َمن صن ف هبما ومها: منهج الفقهاء، ومنهج اجلمع بني منهج اجلمهور    مبنهجني 

 وبني منهج الفقهاء.
ن فروع فقهية خمرجة  أم ا املنهج التخرجيي  فقد كان هلم دور يف التمهيد له؛ مبا حوته كتبهم مِّ  

 .الفروع الفقهية، وسيأيت بيان ذلك يف منهج البزدوي  يف توظيف على األصول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 91جين احملصول، انصر البلوشي، ص: ) (1)
 (. 37مقاصد الش ريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية، حممد اليوب ، ص: ) (2)
 (.189الش اهني، ص: ) شاملحبث: منهج ختريج الفروع من األصول، ينظر:  (3)
 (.68مقاصد الشريعة، حممد اليوب، ص: ) ؛ (137ومقاصد الش ريعة، مح ادي العبيدي ، ص: )  ينظر: الش اطب   (4)



  

 

 الفصل األّول 
 

 :  ، وبكتابه البزدوّيالتعريف باإلمام فخر اإلسالم  

 )كنز الوصول إىل معرفة األصول(: 

 : مبحثانفيه 

 املبحـث األّول: ترمجة اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي: 

 . معرفة األصول(املبحـث الثّاين: التعريف بكتاب: )كنز الوصول إىل 
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 تمهيد 

تؤدي    ، والوقوف على العوامل اليت سامهت يف التكوين العلمي  هلم دراسة تراجم العلماءيف  إن   
ومن ترامجهم ُيكن الوقوف على  حفظ علوم الدين،  وإظهار دورهم يف    ،احرتام العلماء وتقديرهم  إىل

للعلم،  أسباب نبوغهم، ومتيزهم، وذلك مبعرفة نشأهتم، و  ومن  شيوخهم الذين كان هلم أثر يف طلبهم 
 ( 1).، ومراحل تطورهايف عصر الَعَلم  ترامجهم أيًضا تتضح جوانب احلياة الفكرية

  الذي يف الوقوف على مراتب العلماء، ومنزلتهم يف مذاهبهم،  أمهية   رتاجم  دراسة اللو  
 ، والبحث. وفيها تشجيع على طلب العلم(2) .يف ترجيح األقوال، ومعرفة املتقدم من املتأخر أثرله 

 : مبحثنيويف هذا الفصل دراسة ترمجة البزدوي، يف 

 : ترمجة اإلمام فخر اإلسالم البزدوي . املبحث األول

 : الت عريف بكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(. املبحث الثّاين

 

 

 

 

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 48، 40، أمهيته، وفائدته، د. إبراهيم الر ي س، ص: ) الرواة األعالم ينظر حبث: علم تراجم  (1)
 (. 12-11(، ص: )1ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفا القرشي ، ج: ) (2)
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 املبحث األّول: ترجمة اإلمام فخر اإلسالم البزدويّ 

ترجم له مل يذكروا  من  كل   إال إن     هذه املنزلة،ومع  ،  ن أعالم املذهب احلنفي  اإلمام البزدوي  مِّ 
 .إال القليل عن تفاصيل حياته

 : ستة مطالبيف لرتمجة اإلمام البزدوي   تفصيل  ويف هذا املبحث

 واملولد املطلب األول: الّنسب، 
البزدوي    :امسه عبدهللا  بن  ُماهد  بن  موسى  بن  عبدالكرمي  بن  احلسني  بن  حممد  بن  علي 

   (3) القريبة من )نسف(. (2)  نسبة إىل )بزدة(  (1)،الن سفي  

 ( 4)، ومل يذكر من ترجم له مكان والدته.ه(400) : ُولِّد يف حدود سنة َمْولده

                                                                                                          (6)  ويَُكىن  أبب العسر لصعوبة مصنفاته.  (5) أبب احلسن، يَُكىن  : ُكْنيته

 ولق به ،  ه تصحيفولعل    (8) وذكر بعضهم: )فجر اإلسالم(،  (7)اإلسالم(،  )فخريُلق ب بــــــ:  لقبه
  .عليه أكثر من ترجم لهتفاق  الص واب: )فخر اإلسالم(؛ اللعل  و   (9)،بـــ:)سيف اإلسالم( ابن خلدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار،  415ينظر: القند يف ذكر علماء مسرقند، جنم الد ين النسفي ، ص: ) (1)

(؛ هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر  409(، ص: ) 1(؛ معجم البلدان، ًيقوت احلموي ، ج: )205(؛ ص: )294(، ص: ) 2ج: )
 (. 693(، ص: ) 2، ج: )املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي  

البزدوي : نسبة إىل )بـَْزَدة(، ويُقال )بزدوة(، وهي قرية حصينة من مدن ما وراء النهر، ابلقرب من نسف. ينظر: أوضح املسالك      (2)
 (. 209البلدان واملمالك، ابن سباهي زادة، ص: )إىل معرفة 

: نسبة إىل )َنَسُف(، وهي مدينة كبرية، كثرية األهل، بني جيحون ومسرقند، خرج منها كثري من العلماء. معجم البلدان،    (3) الن سفي 
 (.  285(، ص: )5ًيقوت احلموي، ج: )

(؛ هدية  124(؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )602(، ص: )18ينظر: سري أعالم النبالء، الذهب ، ج: )  (4)
 (. 693(، ص: )2العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )

 (.205(؛ اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا، ص: )594(، ص: ) 2ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (5)
 (. 268(، ص: ) 3مد مظهر بقا، ج: )أعالم أصول الفقه اإلسالمي ومصنفاهتم، د. حم (6)
الوفاء القرشي ، ج: )   (7) (؛ اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا، ت: حممد خري  594(، ص: )2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو 

(، ص:  1(؛ كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )294(، ص: ) 2(؛ كتائب أعالم األخيار، ج: )205رمضان يوسف، ص: )
(112 .) 
 (. 85ت الفقهاء، طاش كربي زادة، ص: )طبقا (8)
 (. 684، ص: )مقدمة ابن خلدون (9)
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 التاريخ العلمّي لعائلته :  املطلب الثّاين
، ورثه  ، نشأته يف بيت عِّْلم العلمي ة  ن أهم العوامل املؤثرة يف تكوين شخصية اإلمام البزدوي  مِّ  

 عِّْلم: بيتأاًَب عن جد ؛ فقد متيزت عائلته أبهنا 

   :بن ُماهد  فجده األكرب بن عيسى  بن موسى  أبو حممد عبدالكرمي  بن عبدهللا   اإلمام 
فقد    ؛د اثً ، وكان حمُ البزدوي ، ُوصف ابلزاهد، املفيت، أخذ الفقه، وعلم الكالم عن أب منصور املاتريدي

  (1) ة رمضان سنة تسعني وثالمثائة. ر  مسع، وحد ث، تُويَف يف غُ 

   حنفيًّاا  فقد كان فقيهً   ،أبو احلسن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي البزدوي  "  :وأبوه ،  
 ( 2) ."امً تكل  مُ  ،فاضاًل ا إمامً 

  حممد بن حممد بن احلسني  القاضي أبو اليسر :البزدوي أبو اليسرصدر اإلسالم   وأخوه
العلم عن كبار علماء   ُولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، أخذ  البزدوي ،  بن عبدالكرمي بن موسى 

    (3) . بلده، برع يف العلوم، وانتهت إليه رائسة احلنفية، كان قاضي القضاة بسمرقند
، وعالء الد ين  (4) جنم الدين أبو حفص عمر الن سفي    ن أعالم املذهب احلنفي :مِّ   تتلمذ عليه

   .اثبت، وأخذ عنه: ابنه أبو املعايل، وابن أخيه أبو حممد بن أمحد السمرقندي  
    (5) تويف  سنة ثالث وتسعني وأربعمائة.

  عن فخر اإلسالمأخذ العلم مث:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ( النسفي ، ص:  الد ين  القند يف ذكر علماء مسرقند، جنم  الوفاء  312- 311ينظر:  أبو  املضية يف طبقات احلنفية،  (؛ اجلواهر 

 (.87(، ص: )2(؛ كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار، ج: )458(، ص: )2القرشي ، ج: )
 (. 322كتاب أصول البزدوي ، طبعة كراتشي، ص: )ترمجة اإلمام البزدوي ، حممد النعمان ، ملحق ب (2)
  مسرقند: ويقال هلا ابلعربية: )مُسران(، فتحتها قتيبة بن مسلم، متتاز جبماهلا، وكثرة بساتينها، ويُنسب إليها مجع من العلماء. ينظر:   (3)

 (. 250-246(، ص: )3معجم البلدان، ًيقوت احلموي ، ج: ) 
، ُولد بنسف سنة إحدى أو اثنتني وستني وأربعمائة،  جنم الدين النسفي : عمر بن حم  (4) مد بن أمحد بن إمساعيل بن لقمان الن سفي 

، أديًبا، له كتاب: )طِّْلَبة الطَّلبة(، تويف بسمرقند سنة سبع وثالثني ومخسمائة. ينظر: اجلواهر املضية   يف  كان فقيًها، مفسرًا، حمداث 
 (. 1062(، ترمجة: )660-657، ص: ) (2طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )

(؛ كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب  98(، ص: )4ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (5)
 (. 188؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )(301ترمجة:)(، 268-267(، ص: )2النعمان املختار، ج: )
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له عمه البزدوي  ُولِّد بسمرقند سنة ست وسبعني وأربعمائة، كفَ   علي  أبو اثبت احلسن بن    :ابنه
ه مع بنيه، وتفقه على عم ه، توىل القضاء ببخارى  أبو اليسر  بعد وفاة ابن عم ه،    (1) بعد وفاة أبيه، وراب 

مث  ُصرف عنه، وانتقل للعيش يف مسرقند، مسع منه السمعان  "املسند الكبري" لعلي بن عبدالعزيز، تويف  
 ( 2)سنة سبع ومخسني ومخسمائة.

البزدوي    أخيه:   وابن أمحد  املعايل  عبدالكرمي  :  أبو  بن  احلسني  بن  بن حممد  بن حممد  أمحد 
البزدوي ، لُق ب ابلقاضي الصد ر، تفقه على يد أبيه وتلقى العلم من األكابر، توىل  قضاء خبارى، تويف  

 ( 4) سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة.(3) بسرخس

 خطواته  ا أُوىَل طَ ومنها خَ اإلمام البزدوي،    نشأالس اللة العلمية للبيت البزدوي     هذهظالل  يف  و 
بًّا للعلم، مقباًل عليه، حريًصا على  فنشأ حمُ   من مثرات البيت البزدوي  العلمي ؛ًينعة  مثرة  فكان   العلمية،

العلم، واحلرص على طلبه، نشره، مبدًعا يف الت صنيف فيه، ومنه توارثت أجيال بيت البزدوي  بذور حب   
فتشعبت العائلة العاملة من اجلد ، واألب، واألخ، إىل االبن، وابن األخ، كل  قد ترك بصمة يف سجل  

البزدوي   البيت  اليسرعلماء  أب  وأخيه  البزدوي،  على  يُطلق  كان  وقد  الّصْدرْين  )  ، 
 ملكانتهما العلمية.(5)؛(البزدو ّيني

     

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينة كثرية البساتني، يُنسب إليها كثري من العلماء أشهرهم اإلمام البخاري صاحب اجلامع  خبارى: من أعظم مدن ما وراء النهر، مد  (1)

 (. 356- 353(، ص: )1الصحيح. ينظر: معجم البلدان، ًيقوت احلموي ، ج: )
يف تراجم  (؛ الفوائد البهية  468(، ترمجة: )76(، ص: )2ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (2)

 (. 63احلنفية، أبو احلسنات اللكنوي  اهلندي ، ص: )
سرخس: مدينة من مدن الرابع من خراسان، وهي بني نيسابور ومرو يف أرض سهلة، وهي مدينة عظيمة حتف هبا الرمال، ويشرب    (3)

 (. 380)  ، ابن سباهي زادة، ص:أوضح املسالك إىل معرفة البلدان واملمالكأهلها من ماء اآلابر. ينظر: 
(؛ الفوائد البهية يف تراجم  468(، ترمجة: )76(، ص: )2ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (4)

 (. 63احلنفية، اللكنوي ، ص: )
 (. 406(، ص: )4ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (5)
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 يف القرن اخلامس اهلجريّ  (1)بالد ما وراء النهر : احلياة العلمية يف املطلب الثّالث
وخري مثال اإلمام البزدوي ،  أثر يف تكوين الشخصية العلمية،  للحياة العلمية، والبيئة الفكرية   

  تصانيفه.فقد انعكست حياة االزدهار العلمي  يف القرن اخلامس اهلجري  على عطائه العلمي ، فأبدع يف  

 :يف القرن اخلامس اهلجريّ احلياة العلمية  وصف : األّولالفرع 
جزء من نشاط احلياة    اليت ينتمي إليها البزدوي ،  احلياة العلمية يف بالد ما وراء النهرنشاط  

عصر ازدهار احلياة العلمية والفكرية، رغم الضعف السياسي     ، فقد كانالقرن اخلامس اهلجري    يف  العلمية
نتاج هذا  الغزنوية، وغريمها، فكان  والدولة  السلجوقية،  الدولة  الدول مثل  العباسية، وتعدد  للخالفة 

جديدة   علمية  مراكز  ظهور  بغداد -التعدد  ومراكش   -غري  القاهرة،  مثل:  واملغرب،  املشرق  ، (2) يف 
للعلم،  و   ( 3) ،وخبارى، وغزنة غريها؛ وذلك بسبب تشجيع األمراء، والسالطني، وتقديرهم، وإكرامهم 

والعلماء، فنشطت احلركة العلمية، وأمثرت نوابغ من العلماء يف خمتلف التخصصات، وأيًضا نشطت  
الرحلة يف طلب العلم، وازدهر التأليف، وتنوعت دور العلم، ما بني املسجد، واملدرسة مثل: املدرسة  

يف بغداد ونيسابور، واملدرسة احلنفية يف بغداد، واملكتبة مثل: مكتبة نوح بن نصر الس امان ،    النظامية 
   (4) ومكتبات مرو، وحانوت الور اقني؛ حيث أصبحت ملتقى للعلماء.

األنشطة العلمية؛ فكانت اجملالس العلمية تُعقد يف املساجد، ويف قصور األمراء،  وتنوعت صور  
واشتهرت املناظرات بني أعالم هذا  نشطت حركة التأليف يف خمتلف أبواب العلم،  ويف بيوت املشايخ، و 

 ( 5) القرن، وَكثـَُرت الرحالت العلمية.

دن بالد ما  إحدى مُ   مسرقند وهي  وقد عاش اإلمام فخر اإلسالم البزدوي  رمحه هللا تعاىل يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالد ما وراء النهر: متتاز أبرض خصبة، كثرية اخلري، من أهم مدهنا: خبارى، ومسرقند، وأشروسنة، والشاش، وفرغانة، وكش، ونسف،    (1)

،  ئيوالصغانيان. ينظر: القراخانيون دراسة يف أصوهلم التارخيية وعالقتهم الس ياسي ة ودرهم يف احلياة العلمية، أ.د سعاد هادي ارحيم الطا
 (.  19ص: )

مراكش: "بلدة من الثالث من املغرب األقصى، بناها يوسف بن اتشفني يف أرض صحراوية، وجلب إليها املياه، وأكثر الناس فيها    (2)
 (. 583، ابن سباهي زادة، ص: )أوضح املسالك إىل معرفة البلدان واملمالك البساتني".

أوضح املسالك إىل معرفة البلدان  بني خراسان واهلند، بردها شديد".  غزنة: "مدينة يف طرف خراسان وأو ل بالد اهلند، وهي كاحلد    (3)
 (.483، ابن سباهي زادة، ص: )واملمالك

، د. حسن إبراهيم حسن، ج: ) (4)  (. 408-398(، ص: )4ينظر: اتريخ اإلسالم الس ياسي  والد يين  والث قايف  واالجتماعي 
 (. 139، 138اهلجري، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: ) علم أصول الفقه يف القرن اخلامس  (5)
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النهر يف ظِّ  القراخانيون  ل  وراء  الفكرية؛ ابهتمامهم    (1) ،حكم األمراء  الذين سامهوا يف ازدهار احلركة 
يف   العلماء  يستضيفون  أمراؤهم  فقد كان  والتأليف،  التصنيف،  على  وتشجيعهم  والعلماء،  ابلعلم، 
بالطهم، ويكرموهنم، وبرز يف عهدهم كثري من العلماء يف خمتلف التخصصات، من الفقه، والتفسري،  

ديث، واألدب، والرًيضيات، والفلك، والفلسفة، والطب، وامتاز عصرهم ابلتواصل الفكري بني  واحل
   (2) بغداد عاصمة الثقافة وبني بالد ما وراء الن هر.

 ة على اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي:الفرع الثّاين: أثر احلياة العلميّ 
وم، وتنوع شكل دور العلم، ويف  مما سبق نالحظ أن  البزدوي  عاش يف عصر ازدهرت فيه العل

فكان واحًدا من علماء بالد ما وراء النهر، الذين تركوا أثرًا علمًيا  ظل أمراء اهتموا ابلعلم والعلماء،  
 زاخًرا أثرى املكتبة اإلسالمية يف خمتلف الفنون، والعلوم اإلسالمية. 

؛ فقد تنوعت  العلم الش رعي  فنون  يف    همن أسباب متيز   ه وكان ازدهار احلياة العلمية يف عصر 
يف    عالية   مصنفاته العلمية بني العقيدة، والتفسري، واحلديث، والفقه، وأصول الفقه، وقد تـَبَـو أ هبا منزلة

 الرتتيب. و أنظار من جاء بعده؛ فتناولوها ابلشرح، واالختصار،    حمط    ، فكانت ُمَصن فاتهاملذهب احلنفي  
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على معظم بالد ما وراء النهر، وتعد اإلمارة    -فيما بعد-"القراخانيون: قبائل تركية، استقروا يف تركستان، وجنحوا يف فرض سيطرهتم    (1)

ت مهمة؛ مثل الس امانية، والغزنوية، واخلوارزمية،  اليت أسسوها يف بالد ما وراء الن هر من أهم اإلمارات اإلسالمية، واليت عاصرت إمارا
القراخانيون دراسة يف أصوهلم التارخيية وعالقتهم الس ياسي ة ودرهم يف احلياة    ه(".609-380سنة: )230وامتد حكم إمارهتم زهاء  

 (.  151، ص: )العلمية، أ.د سعاد هادي ارحيم الطائي
ص:  ،  أصوهلم التارخيية وعالقتهم الس ياسي ة ودرهم يف احلياة العلمية، أ.د سعاد هادي ارحيم الطائيينظر: القراخانيون دراسة يف    (2)
(123-148  .) 
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 وتالميذه: شيوخه، املطلب الّرابع
مِّ   إن    فرع  العلم، ومتيزه،  اإلمام  نبوغ طالب  ُمَعل ِّم مِّعطاء، وقد حتقق ذلك يف سرية  ن ُجْهد 

 البزدوي ؛ فقد تتلمذ على علماء مشهود هلم ابلفضل، فنبغ، ومتيز، وأخذ العلم عنه خلق كثري. 

 : شيوخه: الفرع األّول
يف اتريخ اإلسالم يف وفيات   ذُكِّرن ترجم له على ذكر أمساء شيوخه، سوى ما  مل أقف عند مَ  

تفق ه ابلش مس عبد : "فقد ذكر ثالثة من شيوخ البزدوي الذين أخذ عنهم  سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة،
العزيز بن أمحد احلَْلوائي  
، وأب الوليد احلسن بن حممد  (2) عمر بن منصور بن خْنبن:  ، ومسع منه، ومِّ (1) 

 (4) ."(3) الدَّْربـَْندي  
 : تالميذه : الثّاينالفرع 

الغفري، وروى عنه اجلمع الكثري" الكثرة من  (5) "أخذ عنه اجلم   التالميذ مل تذكر  ، ومع هذه 
بن منصور    أبو املعايل حممد بن نصر  ، هو:غري ابنه وابن أخيه   (6) اواحدً  اكتب الرتاجم سوى تلميذً 

   (7) .املديين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، من أصحاب أب حنيفة  (1) يف خبارى، روى    عبدالعزيز احللوائي: أبو حممد عبدالعزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل البخاري  احللوائي 

  وحد ث بـ)شرح معان اآلاثر(، من تالميذه مشس األئمة السرخسي، وفخر اإلسالم البزدوي ، وأخيه أبو اليسر عنه مجع من أصحابه، 
النبالء، الذهب ، ج: ) البزدوي ، واحللوائي  نسبة إىل عمل احللوى، وبيعها. ينظر:   (؛  94(، ترمجة:)177(، ص: )18سري أعالم 

 (.  429)(، ص: 2احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )اجلواهر املضية يف طبقات 
أبو حفص البخاري  عمر بن منصور بن أمحد بن حممد، اإلمام احلافظ، العامل، حمدث ما وراء النهر، مسع وحد ث.  عمر بن خنب:    (2)

     (. 81(، ترمجة:)148(، ص: ) 18سري أعالم النبالء، الذهب ، ج: )ينظر: 
الشيخ اإلمام احلافظ، احلسن بن حممد بن علي  البلخي  الدربندي ، رحل من خبارى إىل إسكندرية، مسع من  ي : أبو الوليد الدربند (3)

سري أعالم  علماء   خبارى، وبغداد، ودمشق، ومصر، ونيسابور، وحدث عنه مجع، تويف بسمرقند يف رمضان سنة مخسني وأربعمائة.  
     (. 138(، ترمجة:)297(، ص: ) 18النبالء، الذهب ، ج: )

 (. 93(، ص: ) 33اتريخ اإلسالم للذهب، حتقيق: د. عمر عبدالس الم تدمري، ج: )   (4)
 (. 294(، ص: )2كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار، ج: )  (5)
 (. 188(، ص: )2مي ، ج ) األنساب، السمعان ، ت: عبدالرمحن املعل (6)
بن علي  بن حممد ابن يعلى بن الفضل، أبو بكر، العامري ، املديين ، اخلطيب، ُولِّد   أبو املعايل: حممد بن نصر بن حممد بن منصور  (7)

، عاش حىت جاوز املائة، تويَف سنة  بسمرقند يف حدود سنة أربع ومخسني وأربعمائة، تفقه على فخر اإلسالم البزدوي ، وأخيه أبو اليسر
(؛ اجلواهر املضية  209(، ص: ) 11ينظر: األنساب، السمعان ، ت: رًيض مراد، مطيع احلافظ، ج: )مخسني ومخسمائة بسمر قند.  

، ج: )  (. 202؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )( 378)(، ص: 3يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي 
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 ، ومذهبه الفقهي : عقيدتهاملطلب اخلامس
ذهب البزدوي  مل   كانوقد    ،اختياراته، وترجيحاتها أثر يف  مإن  عقيدة املؤلف، ومذهبه الفقهي  هل

 بيان ذلك: فيما أييت  ، و يف اختياراته، وتقريره للقواعد األصولية  أثر واضح،الفقهي ، وعقيدته كان هلما  

 الفرع األّول: عقيدة البزدوّي:

 الس نَّة، ودليل ذلك:أن  البزدوي  على عقيدة أهل    - وهللا أعلم-ن كتاب )كنز الوصول(  تبني  مِّ 

التمسك  أّواًل  وهي  املذهب،  ومشايخ  حنيفة،  أب  عقيدة  فيها  ذكر  اليت  الكتاب  مقدمة   :
  ( 1)،ابلكتاب والس نَّة، وُمانبة اهلوى والبدعة، ولزوم طريق الس نَّة واجلماعة الذي عليه الص حابة والتابعون

 وأنه على عقيدهتم.

 ، منها:  عالقة ابلعقيدةهلا ملسائل اليت يف ا  : اختياراته األصوليةاثنًيا 
خمالًفا  (2)اختياره أن  لألمر صيغة الزمة، بقوله: "فإن  املراد ابألمر خيتص بصيغة الزمة عندان."

   (3)   َمن قال أبن  األمر ليس له صيغة الزمة.

 الفقهّي:  همذهب: الثّاينالفرع 

 يف كتاب )كنز الوصول(: مذهبه احلنفي   ن آاثرومِّ البزدوي  حنفي  املذهب، 

 : التقسيمات، واملصطلحات اليت انفرد هبا احلنفية، منها على سبيل املثال ال احَلْصر:  أّواًل 

   .تقسيم دالالت األلفاظ أربعة أقسام، وكل قسم أربعة أقسام - 1

   (5))املعيار(.: ( 4) تسمية الواجب املوسع: )الظ رف(، والواجب املضيق - 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.90- 89ينظر: أصول البزدوي : ص: ) (1)
 (. 119أصول البزدوي : ص: )(2)
األشعري ،    (3) احلسن  أبو  إىل ذهب  النفسي  ذهب  قوهلم ابلكالم  ينظر:بناء على  اآلمدي    .  األحكام،  ، ت:  اإلحكام يف أصول 

 (.  173(، ص: ) 2عبدالرزاق عفيفي، ج: )
أن يفضل الوقت عن األداء. الواجب املضيق: ما كان الوقت فيه مساوًًي للواجب. ينظر: التقرير والتحبري، ابن    الواجب املوسع:  (4)

 (. 207، 188(، ص: ) 2أمري ابدشاه، ج: )(، تيسري التحرير، 169، 150(، ص: )2أمري احلاج، عبدهللا حممود عمر، ج: ) 
 (. 105، 102(؛ الواجب املوسع عند األصوليني، أ.د عبدالكرمي النملة، ص: )162، 161ينظر: أصول البزدوي : ص: ) (5)



 36             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

الفرض ما ثبت بدليل    أن    إضافة الواجب إىل احلكم التكليفي، والتفريق بينه وبني الفرض؛  - 3
 (1) ال شبهة فيه، مثل الصالة، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة، مثل الطهارة يف الط واف.

 ؛ أصول املذهب احلنفي  اليت استدل هبا على صحة القواعد األصولية هي  النقلية  األدلة  :  اثنًيا 
   فقد استدل ابلقرآن الكرمي، والس نَّة النبوي ة، واإلمجاع، وقول الصحاب ، والقياس، واالستحسان، والعرف. 

: وجود القواعد الفقهية يف الكتاب؛ وسبب وجود القواعد الفقهية يف كتب احلنفية هو  اثلثًا 
قوال أئمة املذهب يف املسائل الفقهية، فرتتب عليه  أن  أصول الفقه عند احلنفية نشأ يف إطار تفسريي  أل 

ومن أمثلة ذلك: قوله يف رواية اجملهول؛ الذي مل يـُْعرف  (2) اختالط القواعد األصولية ابلقواعد الفقهية،
إال براوية حديث، أو حديثني، فإن  روايته مقبولة إْن ُسكَِّت َعن رد  روايته، بقوله: "وإْن سكتوا عن  

د الن قل: فكذلك؛ ألن  الس كوت يف موضع احلاجة إىل البيان: بيان، وال يـُتَّهم الس لف  الط ْعن فيه بع
    (3) ابلتقصري."

: مصادر الفروع الفقهية هي أمات مصادر الفقه احلنفي ، وسيأيت تفصيل ذلك يف الفصل  رابًعا 
 الرابع. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.328ينظر: أصول البزدوي : ص: ) (1)
 (. 14ينظر: حبث: طريقة احلنفية يف علم أصول الفقه، د. حممود عبدالعزيز، منشورات: مركز مناء للبحوث والدراسات، ص: ) (2)
 (. 372أصول البزدوي : ص: )  (3)
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 : مكانته، وآاثره العلمّيةالّسادساملطلب 
طبقة اجملتهدين يف  "فهو من    ؛البزدوي  رمحه هللا تعاىل مكانة علمية يف املذهب احلنفي  لإلمام  

ابلفضل،    موهو أحد أئمة أصول الفقه املشهود هل(1)"،عن صاحب املذهب  ا املسائل اليت ال رواية فيه
أثرت املكتبة اإلسالمية بشكل عام، واملذهب احلنفي     يف خمتلف العلوم،  فاتصنَّ والذكاء، والد قة، وله مُ 

 .بشكل خاص

 : مكانته العلمية: الفرع األّول 
مما يدل  على مكانته العلمية، كثرة من أثىن عليه من العلماء؛ فقد تنوعت عباراهتم يف الثناء  

   :ومن هذه األقوال عليه، وذكر مزاًيه،  
   (2) "."صاحب الت صانيف اجلليلة )القند يف ذكر علماء مسرقند(:جاء يف  - 1

"فقيه ما وراء الن هر، وأستاذ األئمة، وصاحب الطريقة على مذهب أب    )األنساب(: ويف    - 2
  (3) ".رمحه هللا حنيفة

: "اإلمام الز اهد احملقق، واحلرب املدقق، ذي الربكات الباهرة، )الكايف شرح البزدوّي(ويف    -3
 (4)والكرامات الظاهرة، فخر اإلسالم..."

ر ِّيت)الّتكميل شرح أصول البزدوّي(:  ويف - 4   ( 5) "اإلمام الز اهد، احملقق، املتقن، املدقق، خِّ
احلقائق، در اك الد قائق، دقيق الن ظر، مفيت البشر، العني الفو ارة يف تبيني الش رع، الينبوع الغزير يف حتقيق  

 ( 6)قواعد األصل والفرع، فخر اإلسالم أبو احلسن ..."

   اهلمام املكرم، العامل العامل الر ابن ، مؤيد رْب : "شيخ اإلسالم املعظم، واحلَ سرار()كشف األويف    -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مقدمة التحقيق، ج: )الفصول، اجلصاص (1)  (. 18(، ص: ) 1، ت: د. عجيل الن شمي 
، ترمجة رقم: ) (2)  (. 416(، ص: )765القند يف ذكر علماء مسرقند، جنم الد ين النسفي 
 . (188(، ص: )2األنساب، السمعان ، ت: عبدالرمحن املعلمي ، ج: ) (3)
 (. 138(، ص: ) 1، ج: )الكايف شرح البزدوي، حسام الد ين السغناقي (4)
ر ِّيت: اخلرت: ثقب اإلبرة، وا  (5) خلِّر ِّيت: الر جل الد ليل املاهر ابلد اللة، ومُس ي بذلك لشقه املفازة، كأنه يدخل يف أخراهتا. ينظر:  خِّ

 مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: )خرت(.  
الوحشي،  التكميل يف شرح أصول البزدوي لألرزجنان، من أول الكتاب حىت آخر كتاب األمر، مرمي بنت سامل بن عبدهللا  حتقيق    (6)

 (.5(، ص: )2رسالة ماجستري، ج: ) 
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 ( 1)املذهب الن عمان ، قدوة احملققني، أسوة املدققني..."

  (2) ".: "إمام األصحاب مبا وراء الن هر، وله التصانيف اجلليلة)سري أعالم الّنبالء(ويف  - 6

البزدوّي()التقرير ألصول فخر  ويف    - 7 والقَ اإلسالم  مام، ملك كواكب  اهلُ (3) م رْ : "اإلمام 
حمرر   واألصول،  الفروع  أبنية  عامر  واملعقول،  املنقول  أردية  الد قائق، انشر  وفلك كواكب حبر  احلق، 

 (4) ".املعان، مقرر املبان، قدوة األانم، اإلمام فخر اإلسالم

األخيار(ويف    -8  أعالم  "اإلمام  )كتائب  وأشتات  :  العلوم،  أشراف  بني  اجلامع  الكبري، 
 (5)".رمحه هللا تعاىل الفنون، إمام الد نيا يف األصول والفروع، صاحب الطريقة على مذهب أب حنيفة 

إمام   ،شتات العلوم أاجلامع بني    ،اإلمام الكبري: "الفوائد البهية يف تراجم احلنفية()ويف  -9 
 ( 6) الدنيا يف الفروع واألصول."

   أقوال املعاصرين فيه: ومن
: "فقيه أصويل  من أكابر احلنفية".رجاله(-)أصول الفقه: اترخيه جاء يف كتاب  - 1

 (7) 

ن أئمة أصول الفقه، من  ن كبار فقهاء احلنفية، وإمام مِّ : "فقيه مِّ )معجم األصوليني(ويف    - 2
 (8) ".الن ظر، وعمق الفكر، كان إمام ما وراء الن هراألذكياء املشهورين بدقة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 8(، ص: )1كشف األسرار، عالء الدين البخاري ، ج: )  (1)
 . (319ترمجة:)(، 603(، ص: )18سري أعالم النبالء، الذهب ، ج: ) (2)
 الَقْرم: الفحل الذي يرتك من الركوب والعمل ويودع للفحلة. لسان العرب، ابن منظور، ج: )...(، ص: )...(. (3)
حتقيق القسم األول من التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي  ألكمل الد ين البابريت، من أول الكتاب حىت آخر ابب مجلة ما ترتك    (4)

 ( قسم التحقيق. 2مد العروسي، ص: )به احلقيقة، رسالة دكتوراه، خالد حم
 . (315ترمجة:)(، 294(، ص: )2كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار، ج: )  (5)
 (. 124الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: ) (6)
 (. 182أصول الفقه )اترخيه، رجاله(، د. شعبان حممد إمساعيل، ص: ) (7)
 (. 363ني، مولود الس ريري ، ص: )معجم األصولي (8)
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 : آاثره العلمية: الثّاينالفرع 
تعاىل    رمحه هللا  البزدوي   اإلسالم  فخر  اإلمام  من    آاثرًاترك  العلم،  أبواب  خمتلف  علمية يف 

، وغالب كتبه  فقد مجع بني خمتلف العلوم والفنون  ؛العقيدة، والت فسري، احلديث، والفقه، وأصول الفقه
  منها إال كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(   الـُمحقق إم ا مفقود، أو خمطوط، فلم أقف على  

    يف عِّدة أحباث، ومل يُطبع. قيقه يف جامعة أم  القرى، وكتاب: )شرح اجلامع الصغري( ت حتوهو مطبوع

 :ألهم آاثره العلميةفيما أييت ذكر 

   يف العقيدة: 
 (1) :من مصنفاته يف العقيدة

 .شرح الفقه األكرب ألب حنيفة .1
 كتاب امليسر يف الكالم. .2

 : يف التفسري، وعلوم القرآن
   (2) وعشرين جزًءا.كشف األستار يف التفسري يف مائة   •

 :يف احلديث
   (3).شرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري   •

 : يف الفقه
 : له عدة مصنفات يف الفقه من أشهرها

   (4)   أحد عشر ُملًدا.  الفروع، املبسوط يف  .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهنما ما زاال خمطوطني، وقد أطلع على نسخ   الكايف(. وذكر حمقق 290(، ص: )6اتريخ األدب العرب، بروكلمان، ج: )ينظر:  (1)
 . (30(، ص: ) 1، ج: )شرح البزدوي، السغناقي منهما، ينظر: الكايف

؛ كشف الظنون عن  (315ترمجة:)(،  295(، ص: )2كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار، ج: ) ينظر:    (2)
هدية    (؛124(؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )1485(، ص: )2أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: )

 (. 693(، ص: )2شا البغدادي ، ج: )العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل اب
(؛ هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر  553(، ص: )1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: ) ينظر:    (3)

 (. 693(، ص: ) 2املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )
(؛ هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني،  595(، ص: )2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (4)

 (. 693(، ص: )2إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )
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 (1) .شرح اجلامع الكبري، وشرح اجلامع الصغري، حملمد بن احلسن الشيبان .2
لشيبان .بن ا الزًيدات حملمدزًيدة شرح  .3

  (2 ) 
 ( 3)  .زلة القارئ .4
 ( 4)  رسالة يف قراءات املصلي وما يتعلق هبا. .5

 :  يف أصول الفقه
 من أشهر مصنفاته يف أصول الفقه:

 ( 5) .شرح تقومي األدل ة للد بوسي   .1
 ( 6).لدبوسي  لاختصار تقومي األدلة  .2
 وهو حمل  الدراسة يف هذا البحث.  (7) ،األصول معرفةكنز الوصول إىل  .3

 : وفاته الّسابع املطلب 
ال يزال  عاملـًا، اترًكا ثروة علمية،  و  متعلًما، تويف  رمحه هللا تعاىل بعد عمر قضاءه يف طلب العلم  

 طلبة العلم ينهلون من معينها إىل يومنا هذا. 
 ( 8) .ن رجب سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة، وُدفن بسمرقندوافته املنية يف اخلامس مِّ وقد   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يار من علماء مذهب  (؛ كتائب أعالم األخ595(، ص: )2ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )  (1)

 (. 295، 294(، ص: )2النعمان املختار، ج: )
 (. 693(، ص: )2ينظر: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )(2)
 . منه نسخة يف مكتبة: كوبر يلي، وذكر أن  (290(، ص: )6ينظر: اتريخ األدب العرب، بروكلمان، ج: ) (3)
 (. 290(، ص: )6ينظر: املرجع نفسه، ج: ) (4)
(،  1(؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: )290(، ص: )1ينظر: كشف األسرار، البخاري: ج: )  (5)

 (. 693(، ص: )2عارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )(؛ هدية ال467ص: )
(؛ أعالم أصول الفقه اإلسالمي ومصنفاهتم، د. حممد مظهر بقا، ج:  511(، ص: )3ينظر: كشف األسرار، البخاري: ج: )  (6)
 (. 270(، ص: )3)
 (. 693(، ص: )2ينظر: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: ) (7)
، ترمجة رقم: )القند يف ذكر علماء مسرقند، جنينظر:    (8) (؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف  416(، ص: )765م الد ين النسفي 

(؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، أبو احلسنات اللكنوي  اهلندي ، ص:  164(، ص: )2موضوعات العلوم، طاش كربي زادة، ج: )
 (. 117(، ص: )3(؛ أجبد العلوم، القنوجي ، ج: )124)
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 املبحـث الّثاني: التعريف بكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(
)كنز الوصول إىل معرفة األصول( من أهم كتب أصول الفقه يف املذهب احلنفي ،   يُعد  كتاب

؛ فقد  األعمال األصولية يف املذهب احلنفي  بعده  الذي بُنَِّيت عليه  وكان األساسوأشهر كتب البزدوي ،  
فكان  خالصة الفكر األصويل  ملتقدمي احلنفية؛ حيث حقق املذهب، ورج ح األقوال،  البزدوي  "فيه  مجع  

 ( 1) احلنفية؛ حيث اعتمدت تصحيحاته، وترجيحاته عند املتأخرين." شيخ أصوليي

 : ثالثة مطالبيف  تعريف بكتاب )كنز الوصول( الوفيما أييت  

 املطلب األّول: اسم الكتاب
فلم  أو كتاب يف أصول الفقه،  ،  اشتهر كتاب )كنز الوصول إىل علم األصول( أبصول البزدوي  

   :ما جاء ذلك   ومن (2) ،ن شرحه، وال من ترجم لهواحد مم  مس اه  واليُسم ه يف مقدمة كتابه، 

 ( 3): "وله يف أصول الفقه كتاب مشهور مفيد".)اجلواهر املضية(يف   •

 (4) : "وكتاب يف أصول الفقه، مشهور.")اتج الرتاجم(ويف  •
بـــ)أصول فخر  : "وله كتاب كبري يف أصول الفقه مشهور بني الن اس  )كتائب أعالم األخيار(و   •

 (5) اإلسالم البزدوي (".
: "أصول فخر اإلسالم علي  بن حممد البزدوي ".)كشف الظّنون(و  •

 (6) 
 (7)كتاب كبري يف أصول الفقه مشهور أبصول البزدوي  معترب، معتمد ".و : ")الفوائد البهية(و   •

: "من  العارفني()هدية  صاحب كتاب    ذكره ،  )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:  أّما اسم
 (8) ".تصانيفه كنز الوصول إىل معرفة األصول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د. عامر النداوي ، ج: ) مقدمة حتقيق (1)  (. 34(، ص: )1: فوائد البزدوي  للرامشي 
 (.175(؛ شجرة األصوليني، حممد اجليزان ، ص: ) 24ينظر: أصول البزدوي ، حتقيق: أ.د سائد بكداش، ص: ) (2)
 (. 997رمجة: ) (، ت595(، ص: )2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ت: عبدالفتاح احللو،ج: ) (3)
 (.206اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا، ت: حممد خري رمضان يوسف، ص: ) (4)
 (. 315ترمجة:) ( 294(، ص: )2كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار، ج: )  (5)
 (. 112(، ص: )1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: )  (6)
 (. 124الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: ) (7)
 (. 693(، ص: ) 2هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: ) (8)
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 املطلب الثّاين: سبب التأليف
 :بقولهالبزدوي  يف مقدمة الكتاب    هذكر سبب أتليف كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(   

على شرط اإلجياز واالختصار إن    ،وتعريف األصول بفروعها  ،وهذا الكتاب لبيان النصوص مبعانيها"
   (1) " .شاء هللا تعاىل

السابق  ن  مِّ و   البزدوي   الوصول إىل معرفة    البزدوي  منهدف    يتضحقول  وضع كتاب )كنز 
   (2)  :األصول(

الة على األحكام؛ أي معىن اخلاص، والعام، وبقية أقسام  بيان النصوص مع معانيها الد  :  األّول
 الن ظم واملعىن. 

 بيان األصول وما يُبىن عليها من فروع فقهيه.: الثّاين

ه رمحه هللا تعاىل وضع كتااًب يف أصول الفقه بسط فيه الكالم، امتاز  االختصار؛ ألن    واشرتط
"فأراده متًنا يف األصول يعرضه يف قواعد  (3) ،بطول موضوعاته، فوعد أن يكون هذا الكتاب خمتصًرا

 ( 4) دارسته".؛ ليسهل تداوله ومُ وفروعها مقررة مبيًنا أوجهها، 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 24أصول البزدوي ، حتقيق: أ.د سائد بكداش، ص: ) (1)
(،  1ي ، ج: )(؛ كشف األسرار، عالء الدين البخار 189(، ص: )1، ج: )الكايف شرح البزدوي، حسام الد ين السغناقيينظر:  (2)

 (. 33ص: )
ينظر: حتقيق القسم األول من التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي  ألكمل الد ين البابريت، من أول الكتاب حىت آخر ابب مجلة   (3)

 ( قسم التحقيق. 53ما ترتك به احلقيقة، رسالة دكتوراه، خالد حممد العروسي، ص: )
(4)  ،  (. 48د. هيثم عبداحلميد خزنة، ص: )تطور الفكر األصويل احلنفي 
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 املنزلة العلمية لكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(   :املطلب الثّالث
لكتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول( لإلمام فخر اإلسالم البزدوي  رمحه هللا تعاىل، منزلة   

احلنفي ؛ فهو "أييت يف هناية سلسلة األعمال األصولية  علمية متيز هبا بني املصنفات األصولية يف املذهب  
األحناف  املبدعة، املتقدمني من األصوليني  تتوج هبا أعمال  مَ (1) "،خامتة  أو ل   يف أصول فقه  نْت وهو 

حيث قرر مباحث األصول،  املذهب احلنفي ، ُيثل خالصة الفكر األصويل  احلنفي  ملتقدمي احلنفية؛  
 (2) .مد مع قول السرخسي  وأمتها، فكان قوله املعت

  :األصول( معرفةعلى املكانة العلمي ة لكتاب: )كنز الوصول إىل أمران ل  د  وقد 

 كثرة األقوال اليت أثنت عليه، قدُيًا وحديثًا.  :األّول 

من شروح، وتعليقات عليه، ومجع بينه وبني    تعدد، وتنوع األعمال العلمية اليت بُنيت عليه،  :الثّاين 
 .  ، واختصارغريه من الكتب

 )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:  :: الثّناء على كتابلاألوّ  الفرع
الكتاب يف  ت على املنزلة العلمية اليت بلغها  ، ودل  من األقوال اليت أثىن أصحاهبا على الكتاب

 :  وبي نت مزاًي الكتاب من حيث احملتوى، والتقسيم، والرتتيب، املذهب احلنفي  

  .. كتاابً "وقد صن ف الشيخ اإلمام...)الّتكميل شرح أصول البزدوّي(:  ما قاله صاحب    - 1
وأجوبة   وافية،  وإيرادات  لطيفة،  ومباحث  بديًعا، مشتماًل على مسائل شريفة،  الفن غريًبا،  يف هذا 
شافية، وإتقان معرفة الن صوص مبعانيها، وضبط األصول بفروعها؛ لكنه بلغ يف الغموض واإلجياز إىل  

 ( 3) حدٍ  يُعد  من األلغاز".

  ،افة يف هذا الفن شرفً صنَّ الـمُ امتاز من بني الكتب  "  :األسرار()كشف    صاحب قال  و   - 2
وأدرج فيه ما به نظام الفقه    ،ضمن فيه أصول الشرع وأحكامها،  مقام الثرًي ُمًدا، وعلوًّ حمل ه    ل  حَ   ،اوًّ ومسُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 430الفكر األصويل ، د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: ) (1)
، د. عامر النداوي ، ج: )  (2) ،  2(، ص: )1ينظر: مقدمة حتقيق: فوائد البزدوي  للرامشي  د. هيثم  (؛ تطور الفكر األصويل احلنفي 

 (.171، 48عبداحلميد خزنة، ص: )
التكميل يف شرح أصول البزدوي لألرزجنان، من أول الكتاب حىت آخر كتاب األمر، مرمي بنت سامل بن عبدهللا الوحشي،  حتقيق    (3)

 (. 5(، ص: )2رسالة دكتوراه، ج: )



 44             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

ليس يف جودة  نعة، رائع الرتتيب، صحيح األسلوب، مليح الرتكيب،  وهو كتاب عجيب الص    ،وقوامه
 ( 1) ".وحسن ترتيبه مرية ،تركيبه

: "وأم ا طريقة احلنفية فكتبوا فيها كثريًا، وكان من أحسن كتابة  ()مقدمة ابن خلدونويف  -3
، وأحسن كتابة املتأخرين فيها أتليف سيف اإلسالم البزدوي   املتقدمني فيها أتليف أب زيد الد بوسي  

 (2) أئمتهم، وهو مستوعب". من 

صاحب    - 4 البزدوّي(وقال  اإلسالم  فخر  ألصول  الطلبة  "  :)التقرير  على  أتىب  كتاب 
اشتمل من األصول على أسرار، واشتمل  "،  "املستعدين مرامه، واستعصى على العلماء احملققني زمامه

    (3)"يف الفروع أبنوار أقمار.

: "كتاب عظيم الشان، جليل الربهان، حمتو على لطائف االعتبارات، )كشف الظنون(  ويف  -5
أبوجز العبارات، أتىب على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت  

 (4) ".اته وتلميحهرموزه وأحلاظه، فقام مجع من الفحول أبعباء توضيحه، وكشف خبي  

 ( 5)".د، معتمَ ، أبنه كتاب:" معترَب لبهية()الفوائد اووصفه صاحب  - 6      
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 8(، ص: )1كشف األسرار، عالء الدين البخاري ، ج: )(1)
 (. 684)، ص: مقدمة ابن خلدون (2)
حتقيق القسم األول من التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي  ألكمل الد ين البابريت، من أول الكتاب حىت آخر ابب مجلة ما ترتك  (3)

 ( قسم التحقيق.3، 2به احلقيقة، رسالة دكتوراه، خالد حممد العروسي، ص: )
 (. 112ص: )(، 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: )  (4)
 (. 124الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: ) (5)
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 األعمال العلمّية على كتاب: )كنز الوصول إىل معرفة األصول(: : الثّاينالفرع 
، وتنوعت ما بني شرح،  تعددت األعمال العلمية على كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول( 

 ألشهر األعمال العلمية:، وفيما أييت بيان واختصار، وتعليق، ومجع، وتنقيح وتنظيم

 أّواًل: الّشروح:  
ا واليت وقفت  من أشهره  (1) األصول( أكثر من عشرين شرًحا،  معرفةلكتاب: )كنز الوصول إىل  

 :عليه حمقًقا

 ( 2) :ه(714، )ت:  : شرح اإلمام حسام الد ين حسني بن علي  السغناقي)الكايف( -1
تيب،   َحَوى مادة علمية غزيرة، ويشتمل على مصادر أصولية وفقهية هام ة، وامتاز حُبْسن الرت 

 ( 3)والتنظيم، واالهتمام ابملسائل األصولية، والفقهية، واملنطقية.

 ( 4)ه(:726، ): شرح اإلمام وجيه الد ين عمر بن عبداحملسن األرزجنان  )الّتكميل( - 2
ابالهتمام ابلنواحي الل غوية، والن حوية، والبالغي ة، وفيه توثيق لكثري من األقوال اليت ذكرها  امتاز  

 (5) ها ألحد.يف كتابه: )الكايف( ومل يعزُ  غناقيسال

األسرار(  -3 البخاري )كشف  أمحد  بن  عبدالعزيز  الدين  عالء  اإلمام  شرح  )ت: :   ،
 ( 6) ه(:730

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 113-112(، ص: )1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج: ) ينظر:   (1)
، اإلمام امللقب: حسام الدين السغناقي، اإلمام الفقيه، النحوي ، اجلديل ، أخذ  السغناقي  (2) : احلسني بن علي  بن حجاج بن علي 

العلم عن: اإلمام حافظ الدين حممد بن نصر، واإلمام فخر الد ين حممد املاُيرغي، دخل بغداد ودر س فيها، ودخل حلب، ودمشق،  
التميمي، ج: ) من مصنفاته: )شرح اهلداية(، تويف مب  - 150(، ص: )3رو. ينظر: الط بقات السنية يف تراجم احلنفية، عبدالقادر 

151 .) 
 (.120(، ص: )1، ج: )ينظر: الكايف شرح البزدوي، حسام الد ين السغناقي (3)
، من فقهاء احلنفية، من مصنفاته: )حدائق األزهار شرح مشارق  : عمر بن عبداحملسن اللخمي ، وجيه الد ين األرزجنان  األرزجنان  (4)

(؛ األعالم، خري الد ين  794(، ص: )1األنوار(. ينظر: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي ، ج: )
 (.203(، ص: )1البزدوي، مرمي سامل، ج: ) التكميل يف شرح أصول(؛ مقدمة حتقيق 53(، ص: ) 5الزركلي، ج: )

 (. 270(، ص: )1مرمي سامل، ج: ) رسالة ماجستري،  التكميل يف شرح أصول البزدوي،ينظر: مقدمة حتقيق  (5)
(6)    ، البخاري: عبدالعزيز بن أمحد بن حممد عالء الد ين البخاري ، أخذ العلم عن عم ه حممد املاُيرغي، وأخذ عنه قوام الد ين الكاكي 

 (.95-94الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )وجالل الدين اخلبازي، تويف سنة ثالثني وسبعمائة. ينظر: 
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فوائد، وحتقيقات، وتفريعات، خلت  ألنه اشتمل على    ، وأكثرها فائدة؛وهو من أفضل الشروح
   (1) منها الش روح الس ابقة.

 ( 2)ه(:751، )ت: : شرح اإلمام األترازي  أمري كاتب اإلتقان)الّشامل( - 4
كتاب يف أصول الفقه، جاء خمطوطًا يف عشر ُملدات، وقد مليء أصواًل، وفروًعا،   وهو "أكرب

  (3) وأدل ة".

 ( 4) ه(:786، )ت: شرح الشيخ أكمل حممد بن حممود البابريت)الّتقرير(:  - 5
فقد ذكر الشارح حتقيقات من سبقه، ونقل    ؛متيز هذا الش رح أنه مجع خالصة ما الشروح الس ابقة

 ( 5)حتريراهتم، يوافقهم حيًنا، وخيالفهم حيًنا.

 اثنًيا: التعليقات: 
 من أشهر التعليقات على كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:  

البزدوي( على  الرامشي  )الفوائد  الضرير  حممد  بن  علي   الدين  محيد  اإلمام:  تعليقة   : ،
 :(6) ه(667)

    (7) ".، وآراء الفرق املختلفةُلَب أصول احلنفية، مع اإلشارة إىل آراء اإلمام الش افعي   َحَوى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (. 95تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: ) الفوائد البهية يف ينظر:  (1)
، ُولد سنة مخس ومثانني  لطف هللا بن أمري عمر بن أمري غازي قوام الد ين الفاراب العميدي اإلتقان، املكىن أبب حنيفةأمري كاتب:    (2)

به، رحل إىل دمشق، وبغداد، ومصر، وتويف فيها،  وستمائة، من فقهاء احلنفية، ابرًعا يف الفقه، واللغة العربية، ُعرف ابلتعصب ملذه
    (. 51-50الفوائد البهية، اللكنوي ، ص: )من ُمصنفاته: )شرح املنتخب يف أصول املذهب( حلسام الد ين األخسيكثي. ينظر: 

 (. 27أصول البزدوي ، حتقيق: أ.د سائد بكداش، ص: ) (3)
مة املتأخرين، وخامتة احملققني، كان اب  (4) رًعا  البابريت: حممد بن حممد بن حممود بن أمحد، أكمل الد ين، أبو عبدهللا الرومي  البابريت، عال 

يف احلديث وعلومه، واللغة العربية وعلومها، طلب العلم يف بلده، مث رحل إىل حلب وأخذ عن علمائها، مث رحل إىل مصر وأخذ عن  
اتج  ن مصنفاته: شرح مشارق األنوار، وشرح اهلداية، وشرح املنار، تويف يف القاهرة سنة ست ومثانني وسبعمائة. ينظر:  علمائها، م

 (. 195(؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )276الرتاجم، ابن قطلوبغا، ت: حممد خري رمضان يوسف، ص: )
ألصول فخر اإلسالم البزدوي  ألكمل الد ين البابريت، من أول الكتاب حىت آخر ابب مجلة  حتقيق القسم األول من التقرير ينظر:  (5)

 ( قسم التحقيق. 37ما ترتك به احلقيقة، رسالة دكتوراه، خالد حممد العروسي، ص: )
(6)    : علي  بن حممد بن علي  الر اُمشي  البخاري ، اإلمام العالمة، جنم العلماء، املقلب حبميد الدين وامللة، الضرير، انتهت إليه  الرامشي 

رًيسة العلم مبا وراء النهر، أخذ العلم من مشس األئمة حممد بن عبدالستار الكردي، ومجال الدين احملبوب، تويف سنة سبع وستني  
 (. 598(، ص: )2هر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )اجلواوستمائة. ينظر: 

، د. عامر النداوي ، ج: ) : حتقيقمقدمة  (7)  (. 11(، ص: )1فوائد البزدوي  للرامشي 
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 اثلثًا: اجلمع، واالختصار: 
أكثر من واحد من األصوليني، ومن أمهها يف املذهب    ،بني كتاب البزدوي، وكتب أخرىمجع    

 احلنفي : 

 ه(:710)ت: (1) ،افظ الد ين الن سفي  حلمنار األنوار يف أصول الفقه(: )منت 
 . ، مراعًيا ترتيب البزدوي  أصول البزدوي ، وأصول السرخسي   فيه اختصر 

وغريها من بالد اإلسالم،    ببخارىرأيت احملصلني  أشار إىل ذلك يف مقدمة كتابه بقوله: "  وقد
مائلني إىل أصول الفقه لفخر اإلسالم، ومشس األئمة السرخسي، تغمدمها هللا برمحته، فاختصرهتما بعد  

ترتيب فخر اإلسالم إال  التماس الط البني، ملتزًما إيراد مجيع األصول، مومًيا إىل الد الئل والفروع، راعًيا 
   (2)".ما دعت الضرورة إليه

 : ، والّتنظيم نقيحرابًعا: التّ 
   (3)ه(:747، )ت:لصدر الش ريعة عبيد هللا بن مسعود احلفيد)تنقيح األصول(:   
ومجع معه خالصة كتاب احملصول    مما كان يصعب على طالب العلم،  نق ح فيه أصول البزدوي    
   .، وأصول ابن احلاجبلفخر الرازيل

ملا رأيت فحول العلماء مكبني يف كل عهد وزمان على  "وقد ذكر ذلك يف مقدمة كتابه بقوله:  
ُمباحثة أصول الفقه للشيخ اإلمام مقتَدى األئمة العظام فخر اإلسالم علي  البزدوي بو أه هللا دار الس الم،  
وهو كتاب جليل الشأن، ابهر الربهان، مركوز  كنوز معانيه يف صخور عباراته، ومرموز  غوامض نكته  

،  ووجدت بعضهم طاعنني على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع أحلاظه،  يف دقائق إشاراته
أردت تنقيحه وتنظيمه، وحاولت تبيني مراده وتفهيمه، وعلى قواعد املعقول أتسيسه وتقسيمه، مورداً  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: عبدهللا بن أمحد بن حممود، حافظ الد ين، أبو الربكات، النسفي ، كان رأًسا يف الفقه واألصول، له فيها    (1) حافظ الدين النسفي 

تصانيف مفيدة، منها: )كنز الدقائق( يف الفقه، و)املنار( يف أصول الفقه، وكان ابرًعا يف احلديث، أخذ العلم عن مشس األئمة حممد 
دي ، ومحيد الدين الضرير، وبدر الدين خواهر زاده، تويف سنة عشر وسبعمائة. ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات  بن عبدالستار الكر 

- 101(؛ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )294(، ص: )2احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ت: عبدالفتاح احللو، ج: )
102 .) 

 (. 4(، ص: )1ف على املنار، أبو الربكات حافظ الد ين النسفي ، ج: )ينظر: كشف األسرار شرح املصن (2)
بن اتج الشريعة حممود بن صدر الش ريعة أمحد بن مجال الد ين عبيد    صدر الشريعة: عبيد هللا صدر الش ريعة األصغر ابن مسعود  (3)

أديب، نظار، متكلم، منطقي، أخذ العلم أاًب عن جد، تويف سنة سبع وأربعني  هللا احملبوب، أصويل ، وحمدث، مفسر، حنوي ، لغوي ،  
 (. 369(، ص: )4وسبعمائة. ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )
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احلاجب ابن  العرب  مجال  املدقق  اإلمام  وأصول  احملصول،  مباحث  زبدة  حتقيقات  فيه  مع  بديعة  ، 
 ( 1) وتدقيقات غامضة معينة، ختلو الكتب عنها، سالكاً فيه مسلك الضبط واإلجياز."

 خامًسا: أعمال أخرى:  

من أهم األعمال غري األصولية على كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(، ختريج األحاديث   
 : مستقل يف كتاب الواردة فيه 

 (2) ه(:879احلنفي ، )ت: : اإلمام قاسم بن قطلوبغا)ختريج أحاديث أصول البزدوّي(
قد خر ْجت  األصول(، وقال يف ذلك: "كتاب )كنز الوصول إىل معرفة  قام بتخريج أحاديث  
 ( 3)أحاديثه، ومل أُْسَبق إىل ذلك."

ومل يقتصر   ( 4) ،ومل يلتزم بيان احلكم على احلديثوقد رت به على ترتيب كتاب )كنز الوصول(، 
البزدوي   تعليقات، واستدراكات على  له  فقد كانت  ، فكان يوافقه مسائل، على ختريج األحاديث؛ 

 (5).ويُرج ح أحياانً وخيالفه يف أخرى، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.76ن، ص: )الت نقيح يف أصول الفقه: اإلمام صدر الش ريعة، راجعه: إبراهيم اجلربيت ، اعتىن به: إلياس قبالينظر:  (1)
أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبدهللا زين الد ين املصري الس ودون  اجلمايل ، فقيه حنفي ، حمدث، أخذ العلم عن: كبار علماء    (2)

ة يف  البهي  عصره، أثىن عليه احلافظ بن حجر ابحلفظ واالتقان، تويف ابلقاهرة يف حارة الديلم سنة تسع وسبعني ومثامنائة. ينظر: الفوائد 
     (.396-395(، معجم األصوليني، مولود الس ريري ، ص: )99تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: )

 (.206اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا، ت: حممد خري رمضان يوسف، ص: ) (3)
 (. 80، 79وينظر: ختريج أحاديث البزدوي ، قطلوبغا، ت: حممد أديب الصاحل، عبدهللا كحيالن، ص: ) (4)
أصول البزدوي ، حتقيق: أ.د  (؛  80ختريج أحاديث البزدوي ، قطلوبغا، ت: حممد أديب الصاحل، عبدهللا كحيالن، ص: )  ينظر:  (5)

 (. 29سائد بكداش، ص: )



  

 

       الفصل الّثاني 
 

 كتاب:  البزدوّي يفإلمام فخر اإلسالم العام لنهج امل

 )كنز الوصول إىل معرفة األصول(

 : مبحثانفيه 

 .التقسيم، والتبويباملبحث األول: 

 األسلوب املبحث الثّاين: 
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 تمهيد 

ليف إن  دراسة مناهج    ن أهم ما يكشف عن العقلية املتميزة  ، مِّ هاتصنيف الكتب، وطرائق أت 
يف الوقوف    هام  أثر ع مشارهبا ومآرهبا، ومشوهلا، ودقة نشرها، وهلا  العلوم، وتنو    تدوين علماء املسلمني يف  ل

فن  من فنون العلم الذي تنتمي إليه، كما أهنا وسيلة للمقارنة    على سلم التطور الفكري، والزمين لكل  
 (1) بني الكتب ذات املوضوع املشرتك، وترتيبها حسب مواطن القوة، والضعف.

ولدراسة منهج البزدوي  يف كتابه: )كنز الوصول إىل معرفة األصول( أمهية يف معرفة تطور الفكر   
ز منوذج عملي  ملنهج الفقهاء يف التصنيف األصويل، القائم على  يف إبرا  أثراألصويل  عند احلنفية، وهلا  
 الربط بني األصول الفروع. 

 ولإلمام البزدوي  يف صياغة كتابه منهجان:  

الكتاببتقسيم    يتعل ق:  منهج عام:  األول العلمية يف  أبواب  رئيسة حتتها    أبوابإىل    املادة 
 به. خاصأسلوب علمي   فرعية، وترتيبها، وِّْفق 

 بصياغة عناصر املنت األصويل  ملسائل الكتاب، وترتيب أجزائها.يتعلق : منهج خاص: الثّاين

 مبحثني: يف ملنهجه العام، ويف هذا الفصل دراسة  

 .     التقسيم والتبويباملبحث األول: 
 . األسلوباملبحث الثّاين: 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موالي عبدالعايل حممد، ص: )ز، ح(. ينظر: مقدمة حبث: منهج ابن القصار يف كتابه املقدمة،  (1)



 51             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

 : التقسيم والرتتيب األّول املبحـث  

الت    انفرد الوصول إىل معرفة األصول( بطريقة خاصة يف  العام ملوضوعات  كتاب )كنز  قسيم 
إليها يُسبق  مل  الفقه  منوذًجا  ،  أصول  عليهوكانت  هذا مِّ   نو املتأخر   سار  ويتناول  احلنفية،  أصوليي     ن 

 :على النحو اآليت مطلبني وذلك يف  (1) وترتيبها، قسيم العام ملوضوعات الكتاب،املبحث الت  

 : أمهية التقسيم والرتتيب: األّولاملطلب 
االهتمام بتقسيم املوضوعات، وترتيبها، وتبويبها، فقد فاقوا    به الـُمصنفات األصولية  ُُيي زمما    إن   

العلمية، ومن و ،  األخرى  العلوم  غريهم من أرابب اليوم أهم خطوات إعداد األحباث  تُعد   امليزة    هذه 
مبقدمة يذكر فيها ترتيب    كتابه  ن بدأ، أن  منهم مَ اهتمام األصوليني حُبْسن الرتتيب، والتقسيممظاهر  

ومنهم من أفرد اباًب ،  يف كتاب )الرسالة(  أبواب أصول الفقه، وتقسيماته، مثل صنيع اإلمام الش افعي  
يف كتابه: )املعتمد(،   وتقسيماته، ومثاله أب احلسني البصري  يف كتابه للحديث عن أبواب أصول الفقه،  

 (2) يف كتابه املستصفى. واإلمام الغزايل  

 : لّتقسيم والرتتيب ما أييتاب أسباب اهتمام األصولينيومن  

يف فهم املصنفات األصولية، وتسهيل    من األسباب اليت تساعدُحسن التقسيم، والرتتيب    أّواًل:  
  قال (3) الوصول إىل املسائل، وإدراك الوحدة املوضوعية بينها؛ ابلوقوف على مجيع فروع املسألة الواحدة،

 ( 4)معرفة الرتتيب من أظهر األعوان على درك مضمون العلوم القطعية."  فإن  : "يف ذلك اجلويين  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املوضوعات اليت يتناوهلا، وجتزئتها إىل أقسام رئيسة تتفرع منها أقسام أخرى، من حيث األبواب،  : تصنيف  تقسيم الكتاب وترتيبه  (1)

 والفصول، وجعل كل  منها يف موضعه املناسب، وفق خطة متناسقة، مرتابطة، تظهر فيها املناسبة، والعالقة بينها. 
 (. 102يف البناء واآلراء، رسالة دكتوراه، فاطمة حممد، ص: )ينظر: كتاب شرح اللمع للشريازي، وكتاب إحكام الفصول للباجي موازنة  

(2)  ( أبو سليمان، ص:  عبدالوهاب  د.  الفقه،  علم أصول  البحث يف  منهج  األصولية  179-176ينظر:  املوضوعات  ترتيب  (؛ 
(؛ منهجية البحث يف علم أصول الفقه،  31-30ص: )(،  24ُملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد:)ومناسباته، د. هشام السعيد،  

 (.  278-277أطروحة دكتوراه، حممد حاج عيسى، ص: )
(؛ املنهج  34،32ص: ) (،  24ُملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد:)ينظر: ترتيب املوضوعات األصولية، د. هشام السعيد،    (3)

 (. 40األصويل  عند اإلمام ابن زكري، رسالة ماجستري، ص: )
 (. 214(، ص: )1الربهان، اجلويين، ت: صالح عويضة، ج: ) (4)
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  :ذلك  مثال  ،فعند املصن ِّ   ائلحتديد معرفة رُتبة املسترتيب املسائل يف الكتاب يُعني يف    اثنًيا:  
األحكام، ُعرف ذلك من  : أنه من طرق استثمار األحكام، وليس من أدلة  رُتبة القياس عند الغزايل  

وحصر أدلة    (1) ترتيبه ألبواب كتاب املستصفى؛ إذ جعل القياس ضمن أبواب طرق استثمار األحكام،
الز ركشي(3)،(2) الكتاب، والس نَّة، اإلمجاع   يف األحكام   األدلة ابملثمرة    يف ذلك:  وقال  "والغزايل خص 

وجعل القياس من طرق االستثمار؛ فإن داللته من حيث معقول اللفظ،  لألحكام، فلهذا كانت ثالثة،  
 (4)العموم واخلصوص داللته من حيث صيغته." كما أن  

ن ترتيب أبواب أصول الفقه،  مِّ ُيكن حتديد منهج التصنيف األصويل  املتبع يف الكتاب    اثلثًا: 
  خمتلف يف كتب منهج اجلمهور،    املباحث األصولية  ، وتقسيمترتيب  وتقسيم املسائل املندرجة حتتها؛ ألن  
   .عن ترتيبها يف كتب منهج الفقهاء

بعض األصوليني،    نواحي اإلبداع الفكري  عند  ُيصورتقسيم، وترتيب الكتب األصولية    رابًعا:
 (.يف كتاب )املستصفى  الغزايل  و ي يف كتابه )كنز الوصول(، و ومنهم البزدزهم؛ ومتي  

تطور مساره، مما يُعني و   ،الفكر األصويل    حتليليف    ُتسهممعرفة التقسيم والرتتيب،    خامًسا:  
الزمين للمؤلفات    الرتتيب ، ويساعد أيًضا يف معرفة  واملوضوعاتعلى الكشف عن تطور املصطلحات،  

 ( 5) األصولية.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.480(، ص: )3، ت: مجزة زهري حافظ، ج:)ينظر: املستصفى، الغزايل   (1)
 (. 20-19(، ص: )1، ت: مجزة زهري حافظ، ج:) املرجع نفسهينظر:  (2)
(؛ املوازنة بني املختصرات األصولية، مشاري الشثري،  273ينظر: الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني، حممد عو ام، ص: )  (3)

 (. 79)ص: 
 (.36(، ص: )1تشنيف املسامع، الزركشي ، ت: أبو عمرو احلسيين  ج: ) (4)
 (. 35د. هشام السعيد، ص: )(، 24ُملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد:)ينظر: حبث: ترتيب املوضوعات األصولية،  (5)
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 : بويبقسيم والتّ : منهج البزدوّي يف التّ يناملطلب الثّا
  وتقسيمهااألصولية،    يف ترتيب املباحث   عند احلنفية   ة املتأخرةاألصولي    فات الـُمصنَّ اعتمدت  

  ، وبناءِّ وترتيبِّ   ،نظيمِّ البزدوي  فاق علماء احلنفية مجيًعا يف ُحْسن ت    وذلك ألن  "على ترتيب البزدوي ؛  
 (1) ".املسائل واملباحث األصولية

  ،رتتيبالابلد قة، والتنظيم، وُحسن  يف التقسيم العام ألبواب الكتاب    منهج البزدوي    فقد اتصف
 : ومن ذلك

رئيسة: )الكتاب، والس نة، واإلمجاع، والقياس(، ضمت هذه    أبوابإىل أربعة    الكتاب  قس م أّواًل:
  األقسام األربعة مباحث علم األصول، بطريقة إبداعية خرجت عن الرتتيب املعهود عند األصوليني؛ من 

 . تقدمي بعض األبواب، وأتخري بعضها، ووضع بعضها يف غري املوضع املتعارف عليه حيث

؛ ابلربط بني أبواب الكتاب  ، وتسلسلهابني أبواب الكتابحرص على الوحدة املوضوعية    :اثنًيا 
 ، وبيان عالقة كل  ابب ابألصل الذي أحلق به.أتخريها تقدمي بعض األبواب، أوبذكر مناسبة 

تقسيم مسائل الكتاب إىل أبواب، وبعض األبواب قسمها إىل فصول، مثل تقسيم ابب:  :  اثلثًا 
 . من عوارض األهلية يف فصل ، كل  عارض )العوارض املكتسبة( إىل فصول

إلعطاء تصو ر  ،  الفرعية  الباب   أقسامافتتح األبواب الرئيسة مبقدمة متهيدية، يذكر فيها  :  رابًعا 
 .منهافهم املراد   ليسهلللمسائل  

 : يف تقسيم، وتبويبه الكتاب البزدويّ الذي اتبعه نهج املوفيما أييت تفصيل 
 :  أقسام رئيسة بدأ الكتاب مبقدمة، مث قس مه أربعة

 . األصل األول: )الكتاب( - 1
 ان: )الس نَّة(.األصل الث   - 2
 اإلمجاع(. األصل الث الث: ) - 3
 : )القياس(.الر ابعاألصل  - 4

 وفيما أييت تفصيل ذلك:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د. عامر النداوي ، ج: )  (1)  (. 35(، ص: )1مقدمة حتقيق: فوائد البزدوي  للرامشي 
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 املقدمة:   أّواًل:   
   .بدأ حبمد هللا والثناء عليه، والصالة والسالم على النب   - 1
النوع األول  : علم التوحيد، وعلم الفقه والش رائع، مث شرع يف بيان  إىل قسمني مث قس م العلم    - 2

وهو علم التوحيد، وأن األصل فيه اتباع الكتاب والس نَّة، واجتناب اهلوى والبدع، وهو ما كان عليه  
 (1).وصاحبيه احلون من بعدهم، وهو ما عليه مشايخ املذهب احلنفي  أبو حنيفة الصحابة، والص

هو إبطال قول من زعم  البزدوي  من هذا التقسيم    هدفصاحب كشف األسرار  وقد ذكر   
   (2)  الرأي على الس نَّة. والرد على من زعم أن  أاب حنيفة يُقد م على معتقدهم،  أن  أاب حنيفة من املعتزلة 

ومن يقرأ املقدمة يتأكد له صواب ما ذهب إليه الشارح يف كشف األسرار؛ ألن البزدوي  بدأ  
مصنفات  وذكر  كتابه وهو يف أصول الفقه مبقدمة عن أصول الدين ال عالقة هلا مبوضوع الكتاب،  

، وبيان موقفه، وموقف  ن أصول عقدية خالفت مذهب املعتزلةمِّ   َحَوتهيف العقيدة، وما    اإلمام أب حنيفة 
العقدية اليت ختالف مذهب االعتزال، املسائل  القرآن، وغريها من    ( 3) أئمة املذهب من مسألة خلق 

  .وذلك كله دليل على أن هدفه من ذلك الذ ب عن أب حنيفة، وتربئته من هتمة االعتزال

ثالثة  ه  أن  مث بدأ يف النوع الثان من أنواع العلوم، حسب تقسيمه: وهو علم الفروع، وبني   -3
 ، مبعانيهاوهو معرفة النصوص    ،إتقان املعرفة به، و ؛ أي علم األحكام الش رعيةعلم املشروع بنفسهأقسام:  

   .العمل بهو  ،وضبط األصول بفروعها
أن  أئمة املذهب احلنفي هم  ، مث ذكر  واستدل ابلكتاب، والسنة، واللغة على ما ذهب إليه 

 (4) .األئمة الس ابقون يف الفقه
، يثأصحاب احلدأيًضا  هم    مع شهرهتم أبصحاب الرأي،   مشايخ املذهب  أكد  أن  مث    - 4

أصحاب    أصحاب أب حنيفة  على من زعم أن    اذلك ردًّ و (5) ؛ابألحاديثوذكر موقفهم من األخذ  
ف  الشيخ املصن ِّ   وقد حكي أن  وله: "بق  سبب ذلك الرأي دون احلديث، وذكر صاحب كشف األسرار  

إبشارة أخيه شيخ األانم صدر اإلسالم أب    وان حتصيله ببخارىانظر إمام احلرمني يف أَ   -رمحه هللا    -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.89، ص: )ينظر: أصول البزدوي   (1)
 (. 17(، ص: ) 1ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (2)
 (.90، ص: )ينظر: أصول البزدوي   (3)
 (.92، 91، ص: )ينظر: املرجع نفسه (4)
 (. 94، ص: )ينظر: املرجع نفسه (5)
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ولكن ال    ،حنيفةوأفحمه فلما تفرقوا قال إمام احلرمني إن املعان قد تيسرت ألصحاب أب    ،اليسر
      (1)".فبلغ الشيخ فرده يف هذا التصنيف  ،ممارسة هلم ابحلديث

 :بقولهأتليف الكتاب  اهلدف من ختم املقدمة بذكر  - 5

على شرط اإلجياز واالختصار   ،وتعريف األصول بفروعها ،وهذا الكتاب لبيان النصوص مبعانيها"
 (2)".حسبنا هللا ونعم الوكيل ،عليه توكلت وإليه أنيب ،وما توفيقي إال ابهلل ،إن شاء هللا تعاىل

 األصول(:   معرفة بداية كتاب أصول البزدوّي )كنز الوصول إىل 
األصول األربعة اليت  اخلطة اإلمجالية، بذكر    ذكر فمباشرة،  املقدمة  بدأ البزدوي  الكتاب بعد  

واألصل الرابع    .واإلمجاع   ،والسنة  ،الكتاب  :علم أن أصول الشرع ثالثة "ابقوله:    سيتناوهلا يف الكتاب 
 (3) الث الثة." القياس ابملعىن املستنبط من هذه األصول 

 : الكتاباثنًيا: األصل األّول: 
الن ظم واملعىن    الكرمي، مث عد د أقسام  القرآن  بدأ األصل األول )الكتاب( مبقدمة عر ف فيها 

، أييت معرفة  األربعة، وأقسام كل  قسم من هذه األربعة، مث ذكر أن ه بعد معرفة هذه األقسام األربعة
 .طالحيف اللغة واالص أقسام النظممث عر ف  (4) ، مواضعها، وترتيبها، ومعانيها، وأحكامها

تفصيل أقسام  اخلاصة ب  ل )الكتاب(األبواب التابعة لألصل األو  بدأ بتفصيل  وبعد هذه املقدمة  
مث تناول ابب الرخصة والعزُية، وما يلحق به، مث ابب أسباب  النظم األربعة، وما يتعلق هبا من أبواب،  

 ، وفق التفصيل اآليت:الشرائع
 ، واملشرتك  ،والعام  ،اخلاص)  :أقسام النظم )وجوه النظم(بدأ بتفصيل القسم األول من    -1 

(؛ أفرد للخاص، والعام أبواب مستقلة، أم ا: املشرتك، واملؤول فقد اكتفي بذكر حكم كل منها  ولؤ وامل
 :  ، وفق التفصيل التايليف هناية ابب ألفاظ العموم

 :  ابب بيان معرفة أحكام اخلصوصبدأ أبحكام اخلاص، وما يتعلق به يف:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 29(، ص: )1كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (1)
 (. 94، ص: ) أصول البزدوي   (2)
 (. 95-94، ص: )املرجع نفسه (3)
 (.96-95، ص: )ينظر: املرجع نفسه (4)
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يليه  الذي  الباب  بينه وبني  الصلة  فيه أحكام اخلاص، وختمه بذكر    وهو )ابب األمر(   بني  
 بقوله: "ومن هذا األصل ابب األمر"؛ أي: من صور اخلاص: األمر.  

 :  ابب األمر
أُ  أبواب  به  هي:خَ ويتصل  موجب    ر  و األمرابب  العموم  ،  معىن  يف  األمر  موجب  ابب 

   ابب بيان صفة حكم األمر. ، و والتكرار
 ابب بيان صفة احلُْسن للمأمور به:و 

أن حكم األمر    :ومن قضية الشرع يف هذا البابوقال يف مناسبة هذا الباب حلكم األمر: "
إذ العقل غري موجب حبال وهذا    ،ال ابلعقل نفسه  ،ا بهرف ذلك بكونه مأمورً عُ   ،موصوف ابحلسن

 ( 1) :"الباب لتقسيمه وهللا املوفق
   وبه ختم ما يتعلق بباب األمر.: ابب تقسيم املأمور به يف حكم الوقتو 

 : ابب الّنهي
: "ومن ، وقال يف بيان عالقته ابخلاصمث انتقل إىل القسم الثان من أقسام اخلاص وهو )النهي(

 ( 2)".األصل: ابب الن هيهذا 
 إىل الوجه الثان وهو: العام:  مث انتقلبباب الن هي تنتهي أحكام اخلاص، و 

 :ويتعلق به  ابب معرفة أحكام العموم:
   .ابب ألفاظ العموم، و ابب العام إذا حلقه اخلصوص

 :)وهو الظاهر، والن ص، واملفسر، واحملكم(إىل القسم الث ان: وجوه البيان ابلنظم: مث انتقل 
   ابب معرفة أحكام القسم الذي يليه: 
 .بني  فيه حكم كل قسم منها

 ابب أحكام احلقيقة واجملاز والّصريح والكناية:
أحكام احلقيقة،    فص ل فيه  ،وجوه استعمال ذلك النظم:  وهو القسم الثالث من أقسام الن ظم  

 . ابب مجلة ما ُترْتك به احلقيقة يتصل ابحلقيقة:  و واجملاز، 
 ابب حروف املعاين: وأحلق بباب احلقيقة واجملاز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 148أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 175املرجع نفسه، ص: ) (2)
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فإهنا تنقسم    ؛ومما يتصل هبذا القسم حروف املعانبباب احلقيقة واجملاز: "  هوقال يف سبب إحلاق 
وهذا الباب لبيان ما يتصل هبا من    ، على هذه اجلملة  وشطر من مسائل الفقه مبين    ،وُماز  ،إىل حقيقة

    (1) ".الفروع وهللا أعلم

 ابب الّصريح والكناية. 
معرفة وجوه الوقوف  إىل القسم الرابع:  لينتقل  وهبذا الباب انتهى القسم الثالث من أقسام الن ظم،    

 : استعمال ذلك الن ظمعلى املراد واملعان احلاصلة يف 

 ابب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم: 
وما يتعلق هبا من  ،  وابقتضائه  ،وبداللته  ،وإبشارته  ة النص،االستدالل بعبار ضم نه أحكام:  

 الوجوه الفاسدة عند احلنفية. 

 : )الكتاب( لمن األبواب اليت تناوهلا حتت األصل األوّ  -2 
 : والرخصة ابب العزمية  

نقسم تحكام هذه األقسام  أ و النظم: "وقال يف بيان العالقة بني العزُية والرخصة، وبني أقسام  
 ( 2)."وهذا ابب العزُية والرخصة ،والرخصة ،إىل العزُية :إىل قسمني 
   (3) الثابتة هبا.  الشرعية   شرع يف بيان أقسام األحكاموجوه النظم،  بعد أن انتهى من بيان أقسام  ف

 ، وأحلق به:(، وما يتعلق هبا من أحكامالباب تناول أقسام احلكم الشرعي  )التكليفي  ويف هذا 
 ابب حكم األمر والّنهي يف أضدادمها: 

ويتصل هبذه اجلملة معرفة حكم  وقال يف سبب أتخري هذا الباب عن حكم األمر والنهي: " 
 ."رانهخَّ أ وهذا اتبع غري مقصود يف جنس األحكام ف ،با اليهسِّ األمر والنهي يف ضد ما نُ 

أي معرفة حكم ضد األمر والنهي اتبع غري مقصود؛  "ومعىن قوله: وهذا اتبع غري مقصود:   
 ( 4) "ألن املقصد معرفة حكم األمر والنهي ال معرفة ضدمها.

 ابب بيان أسباب الشرائع: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 245أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 326املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (.  432(، ص: )2(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )1153(، ص: ) 3، ج: )ينظر: الكايف، السغناقي (3)
 (. 1188(، ص: )3، ج: )الكايف، السغناقي (4)
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مناسبة    عالء الدين البخاري  د ذكر  ختم األصل األول: )الكتاب( بباب أسباب الشرائع، وق  
شرع يف بيان    ،وملا فرغ الشيخ عن بيان املقاصد وتقسيمها، وهي األحكام ذلك يف شرحه، فقال: "

بيان الطرق اليت تعرف هبا    :أي(؛  ابب بيان أسباب الشرائع)  :الوسائل إليها، وهي األسباب فقال
   (1)."املشروعات

 ابب بيان أقسام السُّّنة:  األصل الثاين:  
 :بدأ األصل الث ان: )الس ن ة( مبقدمة ذكر فيها

النبوية، وافرتقت به عن )الكتاب( القرآن   الباب ستكون فيما اختصت به الس نة  أن  أقسام 
 ، وما يتصل هبا، وهي أربعة أقسام: من وجوه االتصال ابلر سول  الكرمي

 .قسم يف كيفية االتصال بنا من رسول هللا  .1
 . وقسم يف االنقطاع .2
 .عل حجة فيهوقسم يف بيان حمل اخلرب الذي جُ  .3
 (2) . وقسم يف بيان نفس اخلرب .4

أن  مراتب االتصال    أو له  ذكر يف،  كيفية االتصال بنا من رسول هللا    األول:مث بدأ ابلقسم  
 (3)   ثالثة: ابلرسول 

 .شبهةاتصال كامل بال  −
 .واتصال فيه ضرب شبهة صورة −
 واتصال فيه شبهة صورة ومعىن.  −

 مث شرع يف تفصيل كل  قسم منها: 
 (.اتصال كامل بال شبهة): ابب املتواتر 

 (. اتصال فيه ضرب شبهة صورة) :وهو املرتبة الثانية  ابب املشهور من األخبار:
   ، ويتعلق به عدة أبواب هي: (شبهة صورة ومعىناتصال فيه ) :وهو املرتبة الثالثة ابب خرب الواحد:

 ابب تقسيم الرّاوي الذي ُجعل خربه حجة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 492-491(، ص: )2كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (1)
 (.352، ص: )ينظر: أصول البزدوي   (2)
 (. 352املرجع نفسه، ص: ) (3)
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قلنا   ،وإذا ثبت أن خرب الواحد حجة "نها يف قوله:  وهذا الباب له صلة حبجية خرب الواحد، بي  
   (1)."وهذا ابب تقسيم الراوي الذي جعل خربه حجة ،نه منقسمإ

 ابب بيان شرائط الراوي اليت هي من صفات الرّاوي: 
بقوله له  "ق دم  شرائط  إ و :  بيان  ابب  وهذا  الراوي  يف  بشرائط  حجة  العدل  خرب  جعل  منا 

   (2) ."الراوي
 وذكر فيه الشروط األربعة اليت جيب توافرها يف الر اوي، مث فصلها يف الباب الذي يليه.  

 ابب تفسري هذه الّشروط وتقسيمها:
حجة،   خربه  ليكون  الراوي  يف  توافرها  اليت  الشروط  والعدالة،    أي  والضبط،  العقل،  وهي: 
 .وهبذا الباب انتهى القسم األول من اخلطة اإلمجالية واإلسالم،
 : القسم الثّاين من أقسام السُّنة، قسم االنقطاعوأييت بعده  

 ابب بيان قسم االنقطاع: 
 تناول فيه ابلبيان أنواع االنقطاع، وأقسام كل نوع.  

 ابب بيان حمل اخلرب: 
 . عل حجة فيهبيان حمل اخلرب الذي جُ  : القسم الثّالث من أقسام السُّنةوهو     

 أقسام السُّنة وهو: )اخلرب(:ابب بيان القسم الرابع من  
 قس م الباب قسمني: قسم يرجع إىل نفس اخلرب، وقسم يرجع إىل معناه.  
مث شرع يف بيان القسم األول الذي يرجع إىل نفس اخلرب، وذكر أن له طرفان: طرف الس امع،  
 بل ِّغ، وفص ل يف الطرف األول: طرف الس امع، وأقسامه، مث أحلق به ابب:لـمُ وطرف ا

 ابب الكتابة واخلط: 
 ( 3)ذكر يف بدايته عالقته مبا سبق فقال: "هذا يتصل مبا سبق ذكره من ابب الضبط." 
شرع يف بيان الطرف الثان من أطراف القسم األول    ،اخلطو الكتابة  ابب  وبعد أن انتهى من   

 :ا عزُية ورخصةيضً أما طرف التبليغ فقسمان أو "الذي يرجع إىل نفس اخلرب، فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 367البزدوي ، ص: ) أصول  (1)
 (. 378املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 422املرجع نفسه، ص: ) (3)
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فالنقل إىل اللفظ خيتار الناقل وهذا ابب شرط   :ما الرخصةأو   ،فالتمسك ابللفظ املسموع  : ما العزُيةأ 
 .ويف قوله هذا متهيد لباب شرط املتون(1) "،نقل املتون

 ابب شرط نقل املتون: 
الذي يرجع إىل نفس اخلرب،    القسم  القسم األول من أقسام اخلرب، وهو  انتهى  الباب  وهبذا 
  القسم الثان:  وانتقل إىل

 ابب تقسيم اخلرب من طريق املعىن: 
اخلرب من طريق املعىن مخسة أقسام، األربعة األوىل منها سبق بياهنا يف   أن    مبقدمة، ذكربدأه  

 :  األبواب السابقة، أما القسم اخلامس فص ل فيه، وقسمه قسمني، وأفرد لكل قسم منها ابب مستقل
 ابب ما يلحقه النكري من ق بل الرّاوي.

 ابب الطّعن يلحق احلديث من ق بل غري راويه: 
   .انتهت أقسام الس نة األربعة أشار إليها يف بداية ابب السنةوهبذا الباب   

 : ، وهي سّتة أبواباألبواب امللحقة ابألصل الثّاين )السُّنَّة( مث انتقل إىل
 ابب املعارضة:  -1

أحلق ابب املعارضة بباب الس نة خالف ما تعارف عليه من أتخري ابب املعارضة، وذكر مناسبة  
"وهذه احلجج اليت ذكران وجوهها من الكتاب والسنة ال تتعارض يف أنفسها وضًعا،  هذا التقدمي فقال:  

ع التعارض بينهما  وال تتناقص؛ ألن ذلك من أمارات العجز، تعاىل هللا عن ذلك ُعلوًّا كبريًا، وإمنا يق
 (2) ".جلهلنا ابلناسخ من املنسوخ فال بد من بيان هذه اجلملة، وهللا أعلم

 ابب البيان:  -2
ويعين  (3) ."وهذه احلجج جبملتها حيتمل البيان فوجب احلاقه هباوعلل إحلاقه ابب الس نة بقوله: "

وأقسام الس نة، قد يلحقها البيان إبحدى  بذلك: أن ما سبق بيانه من أقسام الكتاب )القرآن الكرمي(،  
 (4) صوره، فُأحلق هبا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 424أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 448، ص: )املرجع نفسه (2)
 (. 464املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 159(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (4)
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وبيان   ،وبيان تبديل  ،وبيان تغيري  ،وبيان تفسري  ،بيان تقريرذكر فيه أن البيان مخسة أوجه:  
 ، مث شرح بيان التقرير، وبيان التفسري، وأفرد اباًب منفصاًل لكل وجه من الوجوه الثالثة الباقية:  ضرورة

 ابب بيان الّتغيري. 
 ابب بيان الّضرورة. 

 ابب بيان الّتبديل، وهو الّنسخ: 
 ،الكالم يف هذا الباب يف تفسري نفس النسخ"بدايته موضًحا أقسام الباب الفرعية:  يف  قال  

 (1)."واملنسوخ  ،اسخوالن   ،شرطهو  ،هوحمل ِّ 
 مث شرع يف تفصيل القسم األول: )تفسري نفس الن سخ(، وأفرد اباًب مستقاًل لباقي األقسام: 

 ابب تفصيل املنسوخ. ، و ابب بيان تقسيم النّاسخ، و ابب بيان الشرط، و ابب بيان حمل الّنسخ

 : ابب أفعال الّنيب صلى هللا عليه وسلم  -3
وذكر  (2) اليت تقع عن قصد، ومل تكن من قبيل الز لة، وتصلح لالقتداء،   هي أفعال النب     

 ".(3 )أفعال النب  ة بقوله: "والذي يتصل أبقسام السنن: ابب مناسبة إحلاقه بباب الس نَّ 
 ابب تقسيم السُّنة يف حّق الّنيب صلى هللا عليه وسلم.  -4

وقد قد م له يف هناية الباب الس ابق (4) ،يف إظهار أحكام الش رع  واملقصود به بيان طريقة النب   
   ". (5)ة يف حق النب نَّ وهذا ابب تقسيم الس   ،ن يف حقنانَ هذا الذي ذكران تقسيم الس  " بقوله:

شرائع  :  ومما يتصل بسنة نبينا  بقوله: "  ه بباب الس نَّةسبب إحلاق  ذكرو  ابب شرائع من قبلنا.  -5
 ( 7)."(6) له ه اختلف يف كونه شريعةً وإمنا أخرانه؛ ألن    ،من قبله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 487أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 296(، ص: ) 3األسرار، البخاري ، ج: )ينظر: كشف  (2)
 (. 509أصول البزدوي ، ص: )  (3)
 (. 303(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (4)
 (. 512أصول البزدوي ، ص: )  (5)
وال يف الس ن ة،  األحكام الواردة يف شرائع من قبلنا أقسام: األول: ال تكون شرًعا لنا بال خالف، وهي األحكام مل ترد يف الكتاب،    (6)

واألحكام اليت قام الدليل على نسخها مثل حترمي أكل كل  ذي ظفر، وحترمي الغنائم. الثان: أحكام تكون شرًعا لنا ويلزمنا العمل هبا،  
على نسخها،    وهي اليت أقرها الدليل، مثل الصوم. الثالث: األحكام اليت ذُكرِّت يف القرآن الكرمي، أو الس نَّة الصحيحة، ومل يرد دليل

 (. 200-197وهذا القسم حمل  اخلالف بني األصوليني. ينظر: أصول الفقه، زكي  الدين شعبان، ص: )
 (. 520أصول البزدوي ، ص: )  (7)
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ُسنَّته من    كانت ،  ة لهشريع  صارتو   إىل بعثة النب     بقَيت  لـم ا  شرائع من قبلنا  ويقصد أن   
، (1).َفَصح  إحلاقها بباب الس نَّة 
 الّصالة والسالم واالقتداء هبم رضي هللا عنهم. متابعة أصحاب النيب عليه  ابب -6

بقوله:    الس نَّة  بباب  إحلاقه  مناسبة  الش ارح  الصحاب    ألن  "وذكر  قول  شبهة    لَـم ايف  كانت 
 (2) الس نَّة."حق آبخر أقسام  لْ انسب أن يُـ  ،السماع

 ابب اإلمجاع:   الث:األصل الثّ 
 ، وأهلية من ينعقد به   ،يف ركنه  :الكالم يف اإلمجاع"بدأ ابب اإلمجاع بذكر أقسام الباب بقوله:    

 مث شرع يف القسم األول: ركن اإلمجاع، وأفرد ابب مستقل لكل قسم:   (3)."وسببه ،وحكمه ،وشرطه
 اإلمجاع. ابب سبب  ، مث  ابب حكم اإلمجاع، مث  ابب شروط اإلمجاع، مث ابب بيان األهلية 

 انتقل إىل األصل الر ابع وهو القياس.  اإلمجاع وبعد
 ابب القياس:  األصل الرّابع: 

له   الباب  ب  قد م  أقسام  أهم  القياس   :الرئيسةاخلمسة  ذكر  ُر ، و طهرْ يف شَ و   تفسري  و نه كْ يف  يف  ، 
 .عهفْ يف دَ ، و مهكْ حُ 

إال مبعناه وال يوجد إال  ن الكالم ال يصح  أل  ؛وال بد من معرفة هذه اجلملةوقال يف ذلك: " 
 (4) ."عند شرطه وال يقوم إال بركنه ومل يشرع إال حلكمه مث ال يبقى إال الدفع

 وبعد هذا التقدمي شرع يف بيان كل  قسم وما اندرج حتته من أبواب فرعية، على الن حو اآليت:
 ابب تفسري القياس:القسم األول: 

مث  ذكر فيه معىن القياس،  وهو القسم األول من اخلطة اإلمجالية اليت ذكرها يف أو ل الباب،  
 فصل يف تعليل األصول.   :هبذا البابويتصل حجيته، 

 :ابب شروط القياسالقسم الثّاين:  
 فص ل فيه شروط القياس األربعة.

 ابب الرّكن: القسم الثّالث: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 314(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (1)
 (. 323(، ص: )3كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (2)
 (. 534) أصول البزدوي ، ص:  (3)
 (. 552املرجع نفسه، ص: )  (4)
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ة على  يف داللة كون الوصف عل    العلماء   بني  فيه اختالف مث    العل ة،ذكر فيه ركن القياس، وهو   
 قولني: 

 . عقليُ  عىنً من غري م ،نه يصري حجة مبجرد االطرادإ :األو ل: قول أهل الطرد
 ( 1)...عقليُ  نه ال يصري حجة إال مبعىنً إ :مة الفقه من السلف واخللفأئ قول  الث ان:

 .اباًب مستقاًل  لقول أهل الط رد وأفرد   وحجتهم، ،قول أئمة الفقه  مث فص ل 
 : ابب بيان املقالة الثانية: وتقسيم وجوهه، وهو الطّرد 

 فص ل فيه القول يف أقسام االطراد.  
 ابب حكم العلة: القسم الرّابع: 

 (2) .ل بها يُعل  ، واألقسام األربعة ملحكم التعليل أن  ذكر فيه  
  ابب القياس واالستحسان، هو:    األوىل، وأفرد القسم الر ابع يف ابب مستقلشرح األقسام الثالثة  
. وهذا ومها القياس واالستحسان  ،ابع فعلى وجهني يف حق احلكموع الر  ما الن  أو وقال يف الت مهيد له: "

   (3)ابب القياس واالستحسان."
 ابب معرفة أحوال اجملتهدين ومنازهلم يف االجتهاد. 

، على خالف ما تعارف عليه  بباب حكم العلة من أبواب القياسأحلق البزدوي  ابب االجتهاد   
نه اثبت يف الفرع  إ  :وقولنا يف بيان حكم العلةمن أتخري ابب االجتهاد، وعلل مناسبة ذلك بقوله: "

ا  عً نه ال يثبت به احلكم قطأل  ؛ حكام العللأ راجع إىل فصل من  أ:  بغالب الرأي على احتمال اخلط
 (4) ."حوال اجملتهدينأوتبتين عليه مسائل ويقيًنا، 

قال يف مناسبته: "ويتصل هبذا األصل:  وهو اتبع لباب حكم العلة، و   ابب فساد ختصيص العلل. 
له عالقة أبحكام العلة، أو له عالقة مبسألة تصويب  )ختصيص العلل(    ؛أي   (5) مسألة ختصيص العلل."
 ( 6) اجملتهدين، وختطئتهم.

 وهبذا الباب انتهى القسم الرابع، ويتنقل إىل القسم اخلامس:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.589أصول البزدوي ، ص: )ينظر:  (1)
 (. 607ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 609املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 614املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 621املرجع نفسه، ص: ) (5)
 (. 45(، ص: ) 4ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (6)
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 ابب وجوه دفع العلل. القسم اخلامس: 
بني  فيه أن  العلل قسمان: طردية، ومؤثرة، مث شرع يف شرح طرق دفع العلل املؤثرة، وإهنا ُتدفع   

 مها:بطريق فاسد، وبطريق صحيح، مث شرح الطريق الفاسد، وجعل للطريق الصحيح اببني منفصلني، 
 ابب املعارضة. ، و ابب املمانعة

 ابب وجوه دفع املناقضة: 
وقد بينا أن املناقضة ال ترد على العلل املؤثرة بعد  دفع العلل: "  ومناسبة هذا الباب لباب وجوه 
   (1)أربعة."منا تبني ذلك بوجوه إ ثرها و أصحة 

قد يرد النقض صورة على العلل املؤثرة فيحتاج إىل دفعه ببيان أنه ليس بنقض، وإمنا نبني  "  :أي 
 ( 2)."ا صورة بطرق أربعةأي عدم ورود النقض على العلل املؤثرة حقيقة، وإن يرتاءى نقضً  ؛ذلك

 ابب الرّتجيح. 
: إذا حتققت املعارضة، ومل تندفع أبي  من طرق دفع املعارضة،  ملا سبقه  مناسبة هذا البابذكر   

 (3) كان الرتجيح سبيل الدفع. 
 ابب وجوه دفع العلل الطّردية: 

أن    العلل  بعد  دفع  الثان: وجوه  القسم  إىل  انتقل  املؤثرة،  العلل  دفع  بيان وجوه  من  انتهى 
 (4) . ، شرح األول منها، وهو القول مبوجب العلةالطردية، وقسمه أربعة أوجه

 الوجوه الثالثة األخرى فصل واحد مساه:وتناول 
 الفصل الثّاين وهو املمانعة: 

 الطردية: املمانعة، فساد الوضع، واملناقضة.شرح فيه ابقي وجوه دفع العلل 
 : ابب وجوه االنتقال

وإذا ثبت دفع العلل مبا ذكران من وجوهه كانت  وذكر مناسبته لباب )وجوه دفع العلل( بقوله: " 
  ( 5)."غايته أن يلجئ إىل االنتقال وهذا ابب وجوه االنتقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 637البزدوي ، ص: ) أصول  (1)
 (. 98(، ص: )4كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (2)
 (. 109(، ص: )4(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )641ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 655أصول البزدوي ، ص: )  (4)
 (. 667أصول البزدوي ، ص: )  (5)
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 وبعدها األبواب الـُمْلَحقة بباب القياس:    ، أقسام ابب القياس توهبذا الباب انته 
 األبواب اليت أحلقها ابب القياس، وختم هبا الكتاب:  

 ابب معرفة أقسام األسباب، والعلل، والشروط:  -1
أن  األدلة اليت    :مناسبة إحلاق هذا الباب بباب القياسوهو يتعلق أبقسام احلكم التكليفي، و 

يثبت هبا األحكام املشروعة مما هو حق هلل    ة، واإلمجاع،، والس نَّ : من الكتابقبل القياس  سبق بياهنا
 .من سبب، أو شرط، علة، أو عالمة ، وما تعلق به تلك األحكامتعاىل، أو حق للعباد

 (1) .إحكام طرق التعليلبعد  القياسلتكون وسيلة إىل وسبب إحلاقها بباب القياس:  
عر ف   مث  أبقسامها،  املشروعة  األحكام  ابلبيان:  تناول  الباب  هذا  السبب، وحتت  من  كالًّ 

 : فجاء  يف اللغة، ويف االصطالح مث أفرد اباًب خاًصا ألحكام كل قسم منهاوالعلة، والشرط، والعالمة،  
 ابب تقسيم العالمة. ، ابب تقسيم الشرط، ابب تقسيم العّلة ، ابب تقسيم السبب

 ابب بيان العقل وما يتصل به من أهلية البشر.  -2
: "ويتصل هبذه اجلملة ابب بيان العقل، وهذا: إحلاق ابب العقل بباب القياسذكر مناسبة  

   (2) ابب بيان العقل، وما يتصل به من أهلية البشر."
لة جبميع ما ذُكر من أول الكتاب؛ ألهنا   ؛أي ابب العقل وما يتعلق به من أهلية البشر، له صِّ

، فكان بيان أحكام العقل وما  عدمي العقليثبت يف حق  ال  خطاب الشارع  و بيان خلطاب الشارع،  
 (3) يتصل به من اللوازم. 

قل من صفات األهلية  : "وإذا ثبت أن العمتهيًدا لباب األهلية  ة )ابب العقل( وقال يف هناي 
 ( 4)قلنا: إن الكالم يف هذا الباب ينقسم إىل قسمني: األهلية واألمور، املعرتضة على األهلية."

 ابب بيان األهلية، وما يتصل هبا.  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتقيق القسم الرابع من كتاب التقرير  (؛  194(، ص: )4ج: ) (؛ كشف األسرار، البخاري ،  671ينظر: أصول البزدوي ، ص: )  (1)

 (. 197للبابريت، من ابب فساد ختصيص العلل إىل هناية الكتاب، رسالة دكتوراه، علي عبدهللا حممد، ص: )
 (. 705أصول البزدوي ، ص: )  (2)
لتقرير للبابريت، من ابب فساد ختصيص  حتقيق القسم الرابع من كتاب ا(؛  324(، ص: )4ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: )  (3)

 (. 367العلل إىل هناية الكتاب، رسالة دكتوراه، علي عبدهللا حممد، ص: )
 (. 709أصول البزدوي ، ص: )  (4)
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قس م األهلية قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء، مث شرح أهلية الوجوب، وأفرد اباًب مستقاًل  
 أهلية األداء. ابب   ألهلية األداء:

 ابب األمور املعرتضة على األهلية. 
قسم األمور املعرتضة على األهلية إىل قسمني: عوارض مساوية، وعوارض مكتسبة، مث شرح   

 العوارض الس ماوية، وأفرد للعوارض املكتسبة اباًب مستقاًل قسمه إىل فصول، وأقسام: 
 ابب العوارض املكتسبة: 

فصل يف اهلَْزل وهو القسم ،  فصل يف السُّْكر وهو القسم الثّاين،  لفصل يف اجلهل وهو القسم األوّ 
 ، القسم الّسادس وهو اخلطأ ، القسم اخلامس وهو الّسفر، وهو السَّفه القسم الرّابع، الثّالث

 فصل اإلكراه. 
 األصول(.  معرفة وهبذا ت كتاب أصول البزدوي : )كنز الوصول إىل 

 : العرض الّسابق ميكن القول بعدو 

إن  الرتتيب العام لكتاب )كنز الوصول(، وتقسيم األبواب الفرعية دل  على َمَلَكة البزدوي     أّواًل:
 ، ومن ذلك: ة البعيدة عن التقليداملستقل ِّ الفكري ة العلمي ة، وشخصيته 

الفقه، ومجعها يف وحدة موضوعية حتت    متيز الوصول( برتتيب مباحث أصول  كتاب )كنز 
: )الفصول يف األصول(  مثللـُمصنفات األصولية اليت سبقته يف املذهب  ل  أربعة أبواب رئيسة خالفًا

للدبوسي   الفقه(  أصول  أد لة  و)تقومي  اجلصاصللجصاص،  بدأ  فقد  بدأ    ؛  بينما  العام،  بباب  كتاب 
، بينما بدأ البزدوي  ابألصل األول: )الكتاب( الذي  كتابه أبمساء احلجج الشرعية، وأنواعها  الد بوسي  

 .انفرد به رابعي وتقسيم  مجع فيه أقسام دالالت األلفاظ يف ترتيب

، بينما أحلق مباحث احلكم  تناول مباحث احلكم الش رعي  ضمن ابب )العزُية الر خصة(  -3
 التكليفي بباب القياس حتت مسمى: )ابب معرفة األسباب والعلل والشروط(.  

من يطالع فهرس الكتاب يظن أن  البزدوي أغفل احلديث عن مباحث املطلق واملقيَّد،    -4
وداللة املفهوم، واحلقيقة أنه حتدث عنها يف هناية داللة )اقتضاء النص(، حتت مسمى الوجوه الفاسدة،  

( 1)"ومن الن اس من َعمِّل ابلن صوص بوجوه أَُخر، هي فاسدة عندان": بقوله
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 311أصول البزدوي ، ص: )  (1)
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الكتاب مِّن    ُخُلو    : صور ذلك  ظهر أثر املذهب احلنفي  يف تقسيم أبواب الكتاب، ومِّن   اثنًيا:
 بدالالت األلفاظ.ء بد والاملقدمة الكالمية 

 : مما يؤخذ على الت قسيم عند البزدوي   :اثلثًا 

بعض األبواب عن املواضع املناسبة هلا، مثل تقدمي )ابب املعارضة(؛ إبحلاقه   ، وأتخريتقدمي  -1
 . بعد عرض مجيع احلجج الشرعية املعتربة، والفاسدة  بباب الس نَّة، واأَلْوىل لو جعله بعد هناية ابب القياس

)  إدراج   - 2 اجملتهدينابب  أحوال  القياسضمن  (  معرفة  آخر  ابب  يكون يف  أْن  واألْوىل   ،
   سائل القياس فقط. مب  خاصًّا  االجتهاد  الكتاب؛ ألن  مجيع أبواب الكتاب قائمة على االجتهاد، وليس

 : يف أكثر من موضع ابب)الرتجيح(عرض  - 4

من    :األو ل  الـَمْخلص  عن كيفية  حديثه  يف  )الس نَّة(،  ابب  حتت  املعارضة(  )ابب  ضمن 
 . املعارضة

)القياس(  :الث انو   أبواب  الرتجيح(ابسم:    ضمن  وقَ )ابب  األقيسة  رَ صَ ،  الرتجيح بني  ه على 
 . املتعارضة

للفائدة، ولعله   األفضل   حتقيًقا  ابلرتجيح يف ابب   مِّن  عالقة  له  ما    هناية يف    واحد  ضم  كل  
 .  ، بعد االنتهاء مِّن مجيع األدلةالكتاب
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 األسلوب:  املبحث الّثاني

الوصول لإلمام البزدوي  من الكتب اليت سارت على خطوات منهجية، ُمَنظَّمة، يف  كتاب كنز   
الت صنيف، جعلت الكتاب يرتقي مكانة مرموقة يف املذهب احلنفي ، ويكون العمدة ملن بعده من علماء  

 فقد صاغ البزدوي  كتابه أبسلوب علمي  خُياطب العقول، وفق أسس منطقية.  ؛املذهب

 :مطالب ثالثةألسلوب البزدوي  يف كتابه: )كنز الوصول( يف   بيانويف هذا املبحث  

 املطلب األول: لغة الكتاب
صاغ البزدوي  كتاب )كنز الوصول( بلغة عربية سليمة، رك ز على بيان املعان بعيًدا عن التكل ف   

 اللفظي ، الذي خيرج ابلكتاب عن الغاية اليت ُوضع هلا.

ومن ميزات لغة الكتاب: البعد عن األلفاظ، العبارات الفارسية اليت ُوجدت يف بعض شروحه، 
 منها: 

ما جاء يف كتاب: )فوائد البزدوي (؛ فقد ذكر حمقق الكتاب أنه استعان خببري يف اللغة الفارسية  
مثال ذلك قوله يف شرح عبارة )علم    (1)لبيان ُمراد الشارح من األلفاظ الفارسية اليت وردت يف الكتاب،

التوحيد(: التوحيد )يكي دانسسنت، ويكي كفنت، ويكي اعتقاد كردن(، وترمجتها: التوحيد: قسم علم،  
 ( 2) وقسم قول، وقسم اعتقاد.

وذكر حمقق كتاب: )الكايف شرح البزدوي (: أنه ترجم العبارات الفارسية اليت مل جيد هلا مرادف   
    (3) الشرح.  ابللغة العربية يف

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 16(، ص: ) 1ينظر: مقدمة حتقيق: فوائد البزدوي  للرامشي ، حتقيق: د. عامر النداوي ، ج: ) (1)
 (. 121ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 126(، ص: )1، ج: )ينظر: الكايف شرح البزدوي ، الُسغناقي (3)
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 املطلب الثّاين: االختصار 
ن املختصرات األصولية؛ لذا كانت بعض عبارات الكتاب موجزة  يُعد  كتاب: )كنز الوصول( مِّ  

مبهمة أحيااًن، لذا لُق َب البزدوي  بـــــ)أب الُعسر(، ويف حقيقة األمر من يقرأ كتاب: )كنز الوصول( جيد  
العبارة سهلة واضحة املعىن، ويف مواضع  أن  صعوبة العبارة كانت متفاوتة ؛ ففي مواضع كثرية كانت 
دت صعوبة تولدت مِّ  ن أسلوب االختصار الذي جعل بعض العبارات مبهمة املعىن، حىت  أخرى ُوجِّ

أن  الشارح مل يقف على املراد منها، مثل قول صاحب كشف األسرار عند شرحه حكم املعارضة بني  
    (1) ."يتضح يل سّرهذا الكالم نوع اشتباه، ومل ُسنـََّتنْي:  "وابجلملة يف ه

 منهج البزدوّي يف االختصار:

قوله:   أّواًل: مثل  والتمثيل،  االستدالل،  يف  احلديث،  ومعىن  اآلية،  معىن  بذكر  االكتفاء 
مساك إو   ،يذاء ابللساناإل  أن    :ة العلماءولعام  االستدالل على صحة نسخ احلكم وبقاء الت الوة بقوله: "

   (3)  ."كمه وبقيت تالوتهسخ حُ نُ  (2) وان يف البيوتالز  

الباطن يف احلديث، وهو خمالفة اخلرب القرآن: "وكذلك مما    وقوله يف التمثيل لصور االنقطاع
   (5) "(4) خالف الكتاب من الس نن أيًضا: حديث القضاء ابلشاهد واليمني.

   نرى يف املثالني الس ابقنْي اكتفى بذكر معىن اآلية، ومعىن احلديث، دون نقل نص ْيهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 122(، ص: )3كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (1)
َشَة مِّن ن َِّسآئُِّكۡم  إشارة إىل قوله تعاىل:    (2) حِّ تِّنَي ٱۡلفََّٰ

ۡ
َعَلۡيهِّنَّ أَۡربـََعة﴿َوٱلََّّٰيتِّ أَي ُكوُهنَّ   َشهُِّدواْ   فَإِّن   م ِّنُكۡم    ٗ  فَٱۡسَتۡشهُِّدواْ  ٱۡلبـُُيوتِّ    يفِّ   فَأَۡمسِّ

ُ هَلُنَّ َسبِّيل َعَل ٱَّللَّ ُهنَّ ٱۡلَمۡوُت أَۡو جَيۡ تِّيََّٰنَِّها مِّنُكۡم فَ وَ   ١٥اٗ  َحىتََّّٰ يـَتَـَوفَّىـَّٰ
ۡ
َ َكاَن تـَوَّاباُذومُهَا  فَإِّن اَتاَب    َ ٱلََّذانِّ أَي  إِّنَّ ٱَّللَّ

ُهَماۗٓٓ   ا ٗ  َوَأۡصَلَحا فََأۡعرُِّضواْ َعنـۡ
يًما  [. 16-15﴾ ]النساء: ١٦رَّحِّ

 (. 507أصول البزدوي ، ص: )  (3)
بَِّيمِّنٍي    (4) َقَضى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  َرُسوَل هللاِّ  )أَنَّ  بلفظ:  عباس  ابن  َوَشاهٍِّد(، كتاب  أخرجه مسلم يف صحيحه، من حديث 

 (. 818(، ص: )2(، ج: )1712األقضية، ابب القضاء ابليمني والشاهد، رقم: )
 (. 397أصول البزدوي ، ص: )  (5)
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ذكر معىن بعض املسائل الفقهية دون اخلوض يف تفصيلها، مثل قوله يف القسم اخلامس  اثنًيا:
ن األقسام اليت ُجعل اخلرب فيها حجة وهو ما كان من حقوق العباد وفيه إلزام من وجه دون آخر:  مِّ 
 (2)   "(1)  .فمثل عزل الوكيلوأم ا القسم اخلامس: "

منزلة الكتاب؛ ألن ه خُياطب املختصني يف الفقه، وأصوله،  وهذا االختصار ال يؤثر سلًبا على  
 وهم على دراية مبا تدل عليه هذه املعان. 

الن اس(؛ وهذا اإلهبام ال  اثلثًا  : اإلهبام يف ذكر بعض األمساء، مثل قول: )بعضهم(، )بعض 
أو ألن  أمهية    يـُْنقص من قيمة الكتاب العلمية؛ ألن  اإلهبام قد يكون للشك يف نسبة القول لصاحبه،

   (3) القول أكثر من قائله.

البـُْعد عن التكرار، فكثريًا ما حُييل إىل ما سبق، أو إىل ما سيأيت تفادًًي للتكرار، ومن    رابًعا:
 أمثلة ذلك: 

وقد مّر  : مثل قوله يف ابب: بيان العقل، عندما أراد تفسري العقل: "اإلحالة إىل ما سبقأ(  
 بذلك تفسري العقل مر  من قبل يف ابب: شرائط الراوي.  ويعين (4) "تفسريه قبل هذا

فأما إذا اختلفوا يف  : "مثل قوله يف ابب: متابعة أصحاب النب   اإلحالة إىل ما سيأيت:ب(   
 ( 5)."بني يف ابب اإلمجاع إن شاء هللا تعاىلعلى ما نُ  ،ال يعدوهم عندان  ،فإن احلق يف أقواهلم :شيء

البزدوي أضافت رصيًدا من اإلجيابيات إىل كتاب )كنز الوصول(؛ ألهنا  ن  مِّ  وهذه اإلحاالت 
إضافة إىل ما حققته من البعد عن التكرار، كانت إحاالت واقعية، بعيدة عن الوهم؛ أي: حُييل إىل  

 موجود ت احلديث عنه فعاًل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغري أبن كان وكياًل    (1) به حق  تعلق  إذا  يبطله، إال  فله أن  الوكالة حقه  الوكالة؛ ألن  الوكيل عن  يعزل  الوكيل: "للموكل أن  عزل 

(،  8احلنفي ، ابب: عزل الوكيل ج: )  يُْطَلب من جهة الطالب ملا فيه من إبطال حق الغري." شرح فتح القدير، ابن اهلمامابخلصومة  
 (. 143ص: )

 (. 410أصول البزدوي ، ص: )  (2)
(؛ املوازنة بني املختصرات األصولية،  1150ينظر: علم أصول الفقه يف القرن اخلامس، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: )  (3)

 (. 275مشاري الشثري، ص: )
 (. 707، ص: ) أصول البزدوي   (4)
 (. 531املرجع نفسه، ص: ) (5)
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 املطلب الثالث: أثر املنطق يف أسلوب الكتاب.
لعلم  الن ضج  البزدوي  مرحلة  مِّ   عاصر  اهلجري ؛  اخلامس  القرن  الفقه يف  ن حيث كثرة  أصول 

ن خمتلف املذاهب الفقهية، والكالمي ة، وكثرة الـُمصنَّفات فيه، وتنو عها، وفيه ظهر أثر  املشتغلني به مِّ 
الذي ظهر أثره جليًّا يف    (1) علم املنطق،   ومنهاالعلوم العقلية يف علم أصول الفقه، واالستفادة منها،  

ُمَصنَّفات منهج اجلمهور )املتكلمني(، ومع ذلك مل ختُل مؤلفات منهج الفقهاء من الت أثر به، ومنها  
 كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(، الذي ظهر فيه أثر األسلوب املنطقي.  

نه األسلوب املنهجي  الذي  يف الن واحي اإلجيابية منه؛ فقد أخذ مظهر أثر املنطق عند البزدوي   و  
ساهم يف ُحْسن ترتيب الكتاب، وتقسيم املسائل، واتباع أساليب ُمنظَّمة يف مناقشة املخالف، والر د  
على اعرتاضاته، وابتعد عن املقدمات املنطقية، واحلدود املنطقية، وخال من املسائل املختصة ابلعقل،  

 ونقل آراء املشتغلني ابلعلوم العقلية. 

 أييت األثر املنهجي  لعلم املنطق يف كتاب )كنز الوصول إىل علم األصول(:وفيما  

الرتتيب املنهجي  املتسلسل ملوضوعات الكتاب، وتقسيمها إىل أبواب، واحلرص على    أّواًل:
 الوحدة املوضوعية بينها؛ ببيان الرابط بني األبواب.

 ، وعرضها. تقسيمهاو : ترتيب عناصر املنت األصويل  لكل  مسألة،  اثنًيا 

تقسيم األدلة، واملسائل األصولية إىل قطعية، وظنية، الذي ترتب عليه أثر يف النسخ،   اثلثًا:
اختياره إن  العام الذي مل يثبت خصوصه، ال حيتمل ختصيصه    (2) ودفع التعارض، والتخصيص، وحنوها،

وخرب اآلحاد من األدلة الظنية،    ؛ألن العام عنده قطعي  الداللة، بينما القياس،(3) خبرب الواحد، والقياس؛
 والقطعي  ال خُيص ص ابلظ ين . 

 تقسيم دالالت األلفاظ أربعة أقسام، وكل  قسم منها إىل أربعة أقسام.   رابًعا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 326،  325)ينظر: عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق، وائل احلارثي، ص:  (1)
عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق،  ، (939علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: ) (2)

 (. 509وائل احلارثي ، ص: )
 (.190ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
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،  البزدوي  االستدالل ابألدلة العقلية؛ فالدليل العقلي  من أكثر األدلة اليت استدل هبا  :خامًسا 
، وأتثره ابملدرسة  يف القرن اخلامس اهلجري    علم أصول الفقهقوة ظهور املنطق يف  يرجع إىل  ولعل ذلك  

 . الفكرية العقلية يف بالد ما وراء النهر

  املواضع اليت ومِّن    ، واجلنس، والعني،النوع  ثلاستعمال بعض املصطلحات املنطقية، م  سادًسا:
: قيل: إنسان ألنه خاص مِّن بني  خصوص اجلنسفإذا أريد به  تعريف اخلاص بقوله: "وردت فيه:  

: قيل: زيد خصوص العني: قيل: رجل، وإذا أريد به  خصوص النوعبه  سائر األجناس، وإذا أريد  
 (1)  "وعمرو.

يف  سابًعا:   األصويل   ومِّن صوره:اجلدل  اعرتاضاته  الكتاب،  على  والر د  املخالف،  ، مناقشة 
 ( 2)  ومباحث االعرتاضات الواردة على القياس.

 :  مما سبق ونالحظ 

صياغة كتاب )كنز الوصول( بلغة عربية سليمة بعيًدا عن استعمال الكلمات الفارسية    أّواًل:
خالفًا لبعض علماء بالد ما وراء النهر الذين احتوت  دليل على فصاحة البزدوي ، وسالمة لغته العربية،  

 كتبهم على ألفاظًا ابللغة الفارسية.

 ن أسباب صعوبة العبارات يف بعض املواطن. مِّن املآخذ على أسلوب االختصار أنه مِّ  اثنًيا:

( ُيثل كتب منهج الفقهاء يف التصنيف األصويل  إال إن   كنز الوصولمع َكْون كتاب )  اثلثًا:
م املنطق فرض حضوره بشكل واضح، وهذا ال يُعد قدًحا يف الكتاب، إمنا كان من عناصر القوة  عِّلْ 

   اليت أعلت املنزلة ا لعلمية يف الكتاب.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصوص اجلنس: اللفظ املشتمل على كثريين  ؛ واملقصود هبذه املصطلحات عند األصوليني:  (97-96أصول البزدوي ، ص: )  (1)

ينظر:    .اللفظ الذي له معىن واحد حقيقةخصوص النوع: اللفظ املشتمل على كثري متفقني يف احلكم،  متفاوتني يف أحكام الشرع،  
   (. 38)(، ص: 1)  نور األنوار، مال جيون، مع حاشية قمر األقمار، وحاشية السنبلي ، ج: 

 (. 469ينظر: عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق، وائل احلارثي ، ص: ) (2)
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 االختيار األصويّل.  املبحث الثامن:



 74             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

 تمهيد 

عناصر املنت األصويل  أبسلوب ظهر فيه  صياغة  متيز كتاب )كنز الوصل إىل معرفة األصول( ب
مع إضافات اختص هبا ميزت الكتاب عن غريه مِّن الكتب،  أثر منهج الفقهاء يف التصنيف األصويل ،  

، فأصبح قِّْبلة املتأخرين مِّن علماء أصول الفقه يف  يرتقي املنزلة اليت بلغها يف املذهب احلنفي    همما جعل
 يان لكل  ابحث ودارس ألصول الفقه عند احلنفية.، وهو أمر ظاهر العاملذهب احلنفي  

 ومتثلت عناصر املنت األصويل عند البزدوي فيما أييت: 
 ائل األصولية، وطريقة عرضها، وتصويرها.ترمجة املس •
 .احلدود والتعريفات •
 سبب اخلالف ونوعه.ذِّْكر  حترير اخلالف ويشمل: حترير حمل النزاع، و  •
 ة.إيراد األقوال يف املسأل  •
 االستدالل على القواعد األصولية. •
 مناقشة املخالف، واالعرتاض على أدلته.  •
 االختيار األصويل   •

وإضافة إىل ما سبق متيز املنت األصويل  عند البزدوي  بوجود الفروع الفقهية، وهو من مميزات  
توظيف الفروع  ، وقد ت ختصيص فصل مستقل لبيان منهجه يف مذهب الفقهاء يف التصنيف األصويل  

 . الفقهية

يف    عناصر املنت األصويل  صياغة  الذي اتبعه البزدوي يف    ويف هذا الفصل حتليل للمنهج اخلاص 
 مباحث: مثانية
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  ل األصولية ائعرض املس:  األّول املبحث  

؛ فيبدأ  املتناسق لعناصر املنت األصويل    ن صور التنظيم، والرتتيب عند البزدوي  العرض املنهجيمِّ  
األصولي ة يف    بيان ملنهج البزدوي  يف عرض املسائل  أييت  وفيما برتمجة املسألة، مث عرض عناصر املسألة،  

 :مطلَبنْي 

   :منهج البزدوّي يف ترمجة املسائل األصولية: األّول املطلب

املسألة برتمجة  املسألة  املقصود  عنوان  وهي:  ورمسها،  هبا    مِّن   األصولية  اهتم  اليت  األمور 
ومن أسباب االهتمام ابلرتمجة للمسائل األصولية؛ ملا هلا  األصوليون، وتنوعت أساليبهم يف صياغتها،  

من أثر يف التحرير الصحيح للمسألة األصولية، وحتديد جهة اخلالف ومن مَث  البناء الصحيح عليها،  
 (1) صولية يؤدي إىل اخلطأ يف بناء القول يف املسألة. فاخللل يف ترمجة املسألة األ 

 اتبع البزدوي  منهًجا واحًدا يف ترمجة املسائل األصولية، وهو:وقد  

مل يوجد  و عامة ال داللة فيها، فهي عنوان للمسألة،  ترمجًة  بصيغة اخلرب،  لألبواب  الرتمجة    -1
 : للمسائل بصيغة االستفهام، ومل خيرج البزدوي  عن هذا املنهج إال يف مواضع اندرة، منها  عنده تراجم

مسألة ختصيص العلل، إذ صد رها برتمجة دلت على اختياره يف املسألة، فقال: ابب: )فساد  
الذي خالف فيه  (2) ختصيص العلل(؛ فُيالحظ هنا: أن  الرتمجة هي اختياره يف مسألة ختصيص العلل،

 ( 3) مة املذهب احلنفي  الذين أجازوا ختصيص العلل املؤثرة.أئ

 ترجم لبعض األبواب يف هناية الباب الذي يسبقه يف بعض أبواب الكتاب.  - 2

سهولة العبارة، ووضوحها  متيزت ب  أن  تراجم املسائل األصولية عند البزدوي  :  ونالحظ م ن ذلك
 يف الداللة على حمتوى املسألة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البارقي، ص:)ينظر: حبث:    (1) اخلالفية، عبدهللا  األصولية  املسألة  األصولية، مشاري  8املنهج يف حبث  املختصرات  بني  املوازنة  (؛ 

 (. 201الشثري، ص:)
(،  4احلكم يف بعض الصور عن الوصف املدعى علة ملانع". كشف األسرار، البخاري ، ج: )"ختصيص العلة عبارة عن: ختلف    (2)

 (. 46ص: )
 (. 46(، ص: )4(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )622ينظر: أصول البزدوي، ص: ) (3)
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 : منهج البزدوّي يف عرض املسائل األصولية:اينالثّ  املطلب
  عرض، وترتيب   تنوعت صورعرض عناصر املنت األصويل ؛ فقد  يف    مبنهج خاص   لبزدوي ا   يلتزممل   

 ، منها:عنده عناصر املنت األصويل  

 : مث يبدا يف تفصيل األقسام، إبمجال أقسام املسألةيذكر فيها  متهيدية مبقدمة : يبدأ أّواًل 
 (1)  ما جاء يف ابب: )بيان تفصيل املنسوخ(:مثاله: 

،  واحلكم دون التالوة،  التالوة واحلكم  :املنسوخ أنواع  بدأه بذكر أقسام املنسوخ األربعة، فقال: "
   ."يف احلكم وصفٍ ونسخ  ، والتالوة بال حكم

وبيان   فيه،  األقوال  وعرض  حكمه،  وبيان  له،  ابلتمثيل  قسم،  تفصيل كل   بدأ  مع مث  اختياره، 
 .  االستدالل على صحة اختياره من املعقول، مث ذكر التفريع الفقهي  

 : يبدأ ابجلزم يف حكم املسألة األصولية:  اثنًيا 
 :منها ،وله يف ذلك طرق متعددة

  جيزم حبكم املسألة، مث يورد فروًعا فقهية خُمر جة على القاعدة حيدد فيها وجه تطبيق القاعدة  -1  
بدايته لباب )معرفة أحكام اخلصوص(؛ فقد بدأه ابجلزم حبكم اخلاص، وأن ه يفيد القطع مثاله:  ،عليها

مث  ،..."  احلكممن  ا بال شبهة ملا أريد به  ا ويقينً اللفظ اخلاص يتناول املخصوص قطعً بقوله: "واليقني،  
مع ذكر األقوال املختلف  ، بني  فيها وجه تطبيق القاعدة عليها،  ذكر فروًعا فقهية خُمَر جة على القاعدة

 ( 2)  فيها.

أن ه  املسألة،جيزم حبكم    -2 اليت استنبط منها    فروعالقول املختار، مث يذكر    ويُبني   املذهب 
عن   واإلجابة  األقوال،  مناقشة  مث  األدلة،  مث  املسألة،  يف  األقوال  يذكر  مث  به،  جزم  الذي  األصل 

، ابجلزم حبكم العام، وأنه يفيد القطع واليقني  ، مثال ذلك: ابب )معرفة أحكام العموم(االعرتاضات
مث ذكر فروع من املذهب اليت خر ج من األصل، مث ذكر األقوال يف حكم العام، مث أدلة  مثل اخلاص،  

كل  قول مع مناقشته، واإلجابة عن االعرتاضات عليها.  
 (3)     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.506أصول البزدوي ، ص: )ينظر:  (1)
 (. 107املرجع نفسه، ص: )ينظر:  (2)
 (. 190املرجع نفسه، ص: )ينظر:  (3)
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، قول املخالف ودليله، مث يستدل على صحة اختياره يذكر يبدأ ابلقول املختار عنده، مث  -3
: بدأ الباب ابلقول املختار عنده يف شرط التمكن من  -شرط النسخ-ابب: )بيان الشرط(  مثاله:  

 ." فليس بشرط عندان  :فأما التمكن من الفعل  ،مكن من عقد القلبوهو الت  الفعل فقال: "

هم من املعقول، مث استدل على صحة اختياره  مث عرض قول املخالف وهم: املعتزلة، مث ذكر دليل 
   (1) من الس نة واملعقول.

 : يبدأ املسألة بتحرير حمل النزاع فيها:  اثلثًا 
مث اختياره،    حتديدمث    فيها،  األقوالبذكر  بدأ البزدوي  بعض املسائل بتحرير حمل النزاع فيها،   
 . الفقهية للتمثيل، وللتخريج على األصل املقررمع ذكر الفروع قول ومناقشتها،   ة كل  عرض أدل  

بدأ الفصل بذكر حمل النزاع بني القائلني حبجية    (،تعليل النصوص)مثال ذلك: بداية فصل   
: يف وجود علة صاحلة ألن تتخذ أساًسا للقياس،  أي  ؛ املتضمنة لألحكام  القياس يف تعليل النصوص

 .": "واختلفوا يف هذه األصولبقوله  (2) وليني،مع إمكان التعرف عليها مبسالك العلة عند األص

مث ذكر األقوال األربعة يف املسألة، وحدد القول املختار عنده، مث مث ل بفرع فقهي، مث ذكر   
 ( 3) وختم ابلفروع الفقهية.حجة كل قول، 

 : يبدأ املسألة ابحلّد )الّتعريف(: رابًعا 
البزدوي  يف عرض بعض املسائل بدايتها بذكر احلد )الت عريف(، يبدأ ابلتعريف  مِّ   ن مسالك 

ومناقشتها، ابلتعريف اللغوي ، مث يبدأ بتفصيل املسألة، بذكر األقوال وحججها  أو    ( 4) ،االصطالحي  
 : من أمثلة ذلك، فقهي ة  تفرع عليه من مسائلياختياره، وما  وحتديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.493ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (1)
(، جامعة  3(، العدد: )2ُملة الشريعة واالقتصاد، اجمللد: )ينظر: حبث: األحكام الشرعية وقاعدة التعليل والتعبد، سعاد رابح،    (2)

 (. 114ص: )األمري عبدالقادر للعلوم اإلنسانية،  
 (.565ينظر: أصول البزدوي ، ص: )(3)
)يف الشرع(، و)يف الش ريعة(، )شرًعا( للتعبري عن املعىن االصطالحي  يف أكثر من موضع، ينظر: أصول    ألفاظ:استعمل البزدوي  (4)

   (.681، 680، 642، 328البزدوي  ص: )
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: "وهو  خرب اآلحاد، بقولهتعريف  ببدأه  )خرب الواحد(    اببمثل  ابلتعريف الش رعي :    البدء   - 1
   (1) كل خرب يرويه الواحد أو االثنان فصاعًدا، ال عربة للعدد فيه بعد أن يكون دون املشهور واملتواتر".

"البيان يف كالم  :  بتعريف البيان لغة بقولهابب: )البيان(  اللغوي : بداية البداية ابلتعريف    - 2
  َهََٰذا ﴿،  [4]الرمحن:    ﴾ۡۡلََيانَ ٱ  َعلََّمهُ ﴿وقد يستعمل يف الظهور، قال هللا تعاىل:  ،  العرب: عبارة عن اإلظهار

 :واملراد هبذا كله،  [19]القيامة:    ﴾ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َبَيانَهُ   ُثمَّ ﴿  ، وقال تعاىل:[138]آل عمران:    ﴾َبَياٞن للِلنَّاِس 
 ( 2)".والفصلظهار اإل

 : يبدأ املسألة بذكر مناسبتها ملا سبقها:خامًسا 
وهذا يتصل مبا  ، فقال: "  بدأه بذكر مناسبته ملا سبقه من  مثل بداية ابب: )الكتابة واخلط(:

   (3)".سبق ذكره من ابب الضبط

مث عد د عناصر املسألة، مث بدا يف تفصيل كل  عنصر منهما، بذكر أقسامه، والفروع الفقهية  
 الـيت ت ختريج األصل منها.  

  ملرونة اتصفت اب  اليتالعلمية    ة كَ لَ مَ الـ  ، يدل  منهج البزدوي يف عرض املسائلهذا التنوع يف  
ن تقدمي بعضها، أو أتخريه، أو حذفه  ، مِّ يقتضيه املقام؛ بعرض عناصر املنت األصويل  وِّْفق ما  يف التأليف

  مىت دعت احلاجة إىل ذلك.  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 360، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 465، ص: )املرجع نفسه (2)
 (. 422املرجع نفسه، ص: ) (3)
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 األصولية   ائلتصوير املس:  الثانياملبحث  

العلم  إن    دراستها،تصوير مسائل  قبل  أهم    تصويًرا صحيًحا  نتائج    عواملمن  إىل  للوصول 
  ائل ملنهج البزدوي  يف تصوير املس  بياناحلكم على الشيء فرع من تصوره، وفيما أييت  ألن   صحيحة؛  

 :مطلبنياألصولية يف 

  تصوير املسألة األصولية  أمهيةاملطلب األول: 
بعد    ، وبيان معناها، وحترير حقيقتهااملدروسة  إدراك ماهية املسألة:  تصوير املسألةاملقصود ب 

من غري أْن حيكم عليها بنفي، أو إثبات، ؛ حبيث تتميز عن غريها، ويتضح املراد منها،  متحيص مفرداهتا
 (1) .مما يؤمن معه اخللل يف حبثها

 أمهية تصوير املسألة األصولية:  

األصولية  اهتم املسائل  بتصوير  االستثناء    ، األصوليون  مسألة  بداية  يف  يقول  الباقالن   فهذا 
الواجب تصوير هذه اجلملة، واالستثناء    جبمل من الكالم معطوف بعضها على بعض: "إن  املتصل  

   (2)منها ليقع الكالم فيه موقعه."

)الن سخ(:    اجلويين  وقال   ابب  من  النص  على  الزًيدة  مسألة  حتقيق  "يف  على  ومدارها 
   (3)".تصويرها

هذا األصولية  وسبب  املسائل  بتصوير  الصحيح    :االهتمام  التصوير  عليه أن   تُبىن  للمسألة 
اخللل يف تصوير املسألة    لكلذ والتفريع الفقهي ،  املخرجات الصحيحة للمسألة من الرتجيح، واالختيار،  
 ( 4) .يهايؤدي إىل اخللل يف املخرجات املرتتبة عل  مما  يؤدي إىل خلل يف فهمها، وحتديد حمل اخلالف فيها،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ أتصيل حبث املسائل الفقهية، خالد الس عيد،  34املنهج يف حبث املسألة األصولية اخلالفية، عبدهللا البارقي، ص: )ينظر: حبث:    (1)

 (.. 42ص: )
 (. 145(، ص: )3التقريب واإلرشاد، الباقالن ، ج: )  (2)
 (. 254(، ص: )2، ت: صالح عويضة، ج: )الربهان، اجلويين   (3)
(؛ منهجية البحث يف علم أصول الفقه،  35-34املنهج يف حبث املسألة األصولية اخلالفية، عبدهللا البارقي، ص: )حبث:  يُنظر:    (4)

 (. 240أطروحة دكتوراه، حممد حاج عيسى، ص: )
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 تصوير املسائل األصوليةمنهج البزدوّي يف املطلب الثاين: 
  إبعطاء صورة واضحة للمسألة، وتقريبها لألذهان،  ،اهتم البزدوي  بتصوير املسائل األصولية 

موجب األمر يف معىن العموم والتكرار(  ، مثل )ابب  أم ا املسائل بدهية الت صور يبدأها ابألقوال؛ لوضوحها
     منهجه يف تصوير املسائل: صور ن ومِّ    (1)   ابألقوال مباشرة،بدأه 

 أّواًل: تصوير املسألة بذكر معناها: 
من املسائل، ، ومتيزها عن غريها  ويكون ذلك بذكر معىن املسألة يف بدايتها؛ لتوضيح صورهتا 

لتمييزه عن املشهور من األخبار عند   مثل بدايته للمشهور من األخبار بتصوير معناه عند احلنفية؛ 
م تواطؤهم على  ه  وَ تَـ فصار ينقله قوم ال يُـ   ،مث انتشر  ،ما كان من اآلحاد يف األصل: "بقوله  ،احملدثني 
همون  تَّ ئمة ال يُـ أات  وأولئك قوم ثق  ،وهم القرن الثان بعد الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم  ،الكذب

 (2) ."مبنزلة املتواتر حجة من حجج هللا تعاىل :فصار بشهادهتم وتصديقهم

بني   ىجنده هنا أعطى تصويًرا دقيًقا للمشهور من األخبار عند احلنفي ة، أبنه يف منزلة وسط  
خرب اآلحاد، واخلرب املتواتر: فكون أصله خرب آحاد سقط به حكم اليقني، ولكن لـم ا انتشر واشتهر  

  (3) يف القرن الثان ورواه قوم ثقات ال يُتصور تواطؤهم على الكذب، أصبح مبنزلة املتواتر. 

 اثنًيا: تصوير املسألة مبثال يوضحها: 
ابال  األصوليني  منهج  على  البزدوي   من  سار  فأكثر  ابلت مثيل،  مبثال  هتمام  املسائل  تصوير 
"، وإّّنا يظهر ذلك أبمثلته"، "مثال هذا األصل: "منها،  ، واستعمل يف ذلك عبارات خمتلفةهايوضح

 (4)".مثال ذلك"

وقد تنوعت األمثلة عنده، ما بني مثال من القرآن الكرمي، أو من احلديث الش ريف، أو بعمل   
عة علم البزدوي ، وتنوع فروع    الصحاب ، أو التمثيل بفرع فقهي ، وهذا الت نوع يف األمثلة يدل  على سِّ

 ومن أمثلة ذلك:   العلم اليت برع فيها،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 127أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 357املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 534) (، ص: 2ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (3)
 (. 612، 591، 127أصول البزدوي ، ص: )  (4)
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 الّتصوير مبثال من القرآن الكرمي:   - 1
مبا  الوجوه اليت ترتك هبا احلقيقة، وُيصار إىل اجملاز، وهو تركها  لن وع الث الث من  تصويره لمثل    

 ، فقال:  هو اثبت بسياق الن ظم، فقد صو ر املسألة مبثال من القرآن الكرمي

بلُِكۡم    ۡۡلَق  ٱَوقُِل  تعاىل: ﴿قول هللا    فمثلظم  ا الثابت بسياق الن  م  أو " َفَمن َشآَء فَلُۡيۡؤِمن   ِمن رَّ
لِِمنَي   َٰ ۡعَتۡدنَا لِلظَّ

َ
  : وجل    ت حقيقة األمر والتخيري بقوله عز  كَ رِّ تُ   :[29]الكهف:  ﴾نَاًرا َوَمن َشآَء فَلَۡيۡكُفۡر  إِنَّآ أ

لِِمنَي  إِنَّآ ﴿ َٰ ۡعَتۡدنَا لِلظَّ
َ
    (1)."اعلى اإلنكار والتوبيخ ُمازً  وُُحَِل  ﴾نَاًرا أ

فاحلقيقة يف اآلية هي    :املسألة وتوضيحها نرى هنا أنه استعان مبثال من القرآن الكرمي لتصوير 
ومُحل املعىن على اجملاز، وهو اإلنكار    تُرَِّكت   ﴾ َشآءَ َفَمن  ﴿  :يف قوله تعاىل  التخيري بني اإلُيان، وبني الكفر

لِِمنَي نَاًرا  إِنَّآ ﴿، وهي قوله تعاىل:  قرينة اثبتة بسياق الن ظمل والتوبيخ، َٰ ۡعَتۡدنَا لِلظَّ
َ
      (2) . ﴾أ

   : السُّنَّة النبويّةالتصوير مبثال من  - 2
بقوله:  معقول لغة، وعيااًن، واستدالاًل،   الت أثريتصويره لشرط التأثري يف العلة، وأن  مثال ذلك:  

َا ه َي    ،إهنا ليست بنجسة)  :وذلك مثل قول النب عليه السالم يف اهلرة  ،مثلتهيظهر ذلك أبمنا  إو " وإ ّنَّ
َن الطَّوَّاف نَي َعَلْيُكْم، َأو  الطَّوَّافَات   املتمثلة  ، وهو الضرورة  فقد علل لطهارة اهلر ة مبا ظهر أثره(4) "(3) :(م 

الطوافني، وهو وصف مؤثر شرًعا فإنه يصعب    ؛يف كْون اهلرة من  الطوافني  لـم ا كانت من  اهلرة  ألن  
    (5) دفًعا للحرج.  ، فسقط اعتبار النجاسةاالحرتاز عن سؤرها

 فرع فقهّي:  بالّتصوير  - 3
أْن أمثلة    تكون  وحرص علىمن تصوير املسائل ابلفروع الفقهية،  اإلكثار  البزدوي   من منهج   

 ذلك:   مثالحقيقية، بعيًدا عن الفرضيات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 241أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 150-149(، ص: ) 2ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (2)
َا هَِّي مَِّن الطَّوَّافِّنَي َعَلْيُكْم، أَوِّ الطَّوَّافَاتِّ  (3) َا لَْيَسْت بَِّنَجٍس، إِّمنَّ (، أبواب الطهارة: ابب ما جاء  أخرجه الرتمذي يف سننه: بلفظ: )إِّهنَّ

 (، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 136(، ص: ) 1(، ج: )92يف سؤر اهلرة، رقم: )
 (.592-591أصول البزدوي ، ص: )  (4)
 (. 520(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (5)
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القياس الذي َقوَِّي أثره على القياس الذي ضعف  تصويره حل قيقة االستحسان: وهي تقدمي 
 ، فقال: استحساانً  طهارة سؤر سباع الطري وهو:  من ابب الطهارة بفرع فقهي   (1) أثره،

؛ ألنه سؤر ما هو سبع مطلق، فكان  يف القياس: جنس  : أن سؤر سباع الطري  مثال ذلك" 
البهائم، وهذا معىن ظاهر األثر؛ الهنما سواء يف حرمة األكل،   ويف االستحسان هو كسؤر سباع 

؛ ألن السَُّبع ليس بنجس العني؛ بدليل جواز االنتفاع به شرًعا، وقد ثبت جناسته ضرورة حترمي  طاهر  
مه، فأثبتنا حكًما بني ُحكمني وهو النجاسة اجملاورة، فثبتت صفة النجاسة يف رطوبته ولُعابه، وسباع  حل

 ( 2)الطري يشرب ابملنقار على سبيل األخذ، مث االبتالع، والَعْظُم طاهر  بذاته، خاٍل عن ُماورة النجس."

 :  الّتصوير مبثال من اللغة العربية - 4
 االستعارة عند العرب يف ابب أحكام احلقيقة واجملاز: مثل قوله يف توضيح طريق   

معىن، قال يف    و أد أن بني  أن طريق االستعارة عند العرب: االتصال بني الشيئني صورة،  عفب
" ذلك:  املعىنأم  توضيح  للبليد  فمثل  :ا  املعىن    ومشاهبةٍ   التصالٍ   ؛ أسد  :وللشجاع  ،محار  :قوهلم  يف 

 .بينهما
الصور م  أو  املطر مساءً   فمثل   ة:ا  اتيناكم  ألنا نط ما زِّ   :قالوا  : تسمية  املطر   :السماء حىت    ؛ أي 

عندهم    وهو مساء    ، واملطر من السحاب ينزل  ،مساء    :عند العرب  ن كل عالٍ أل  ؛التصال بينهما صورة
   (3)  ."ابمسه يَ م ِّ فسُ 

 : اثلثًا: تصوير املسألة بتقسيمها 
النافعة يف    الطرق  مِّن  املسائلوهي  عند    (4) واإلحاطة خبصائصها،  ،دراسة  ذلك  أمثلة  ومِّن 
 ملسألة: الطعن الذي يلحق احلديث مِّن قَِّبل غري راويه:  تصويره البزدوي: 

فقد املسألة تقسيًما ثنائيًّا أعطى صورة واضحة لصور الطعن يف احلديث مِّن قَِّبل غري راويه،   
  وفيما أييت تقسيمه للمسألة:  تفصيل كل  قسم،مث شرع يف 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 9(، ص: ) 4، ج: )كشف األسرار، البخاريينظر:   (1)
 (. 612) ، ص: أصول البزدوي (2)
 (. 225املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 138ضوابط املعرفة، عبدالرمحن حبنكة، ص: ) (4)
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 : قسمنيوهذا على "
 .قسم مِّن ذلك: ما يلحقه مِّن الط عن مِّن قَِّبل أصحاب النب 

 وقسم منه: ما يلحقه مِّن قَِّبل أئمة احلديث. 
 : وجهنيفعلى  وما يلحقه مِّن قَِّبل الصحابة  

 حيتمله. إم ا أْن يكون مِّن جنس ما حيتمل اخلفاء عليه، أو ال  
 أيًضا:  وجهنيوالقسم الثان على  

 إم ا أْن يقع الطعن مبهًما بال تفسري، أو يكون مفسًرا بسبب اجلرح: 
 أيًضا:  وجهنيفإْن كان مفسًرا: فعلى 

 إم ا أْن يكون السبب مما يصلح اجلرح به، أو ال يصلح:
 أيًضا: وجهني فإْن صلح: فعلى 

 ا، أو مت فًقا عليه.إم ا أْن يكون ذلك ُمتَهًدا يف كونه جرحً 
 أيًضا:  وجهنيفإْن كان متفًقا عليه: فعلى 

 ( 1)  "إم ا أْن يكون الطاعن موصوفًا ابإلتقان والنصيحة، أو ابلعصبية والعداوة.

 :  : الّتصوير ابحلدّ رابًعا    

 ، وهو املبحث اآليت.تفصيل هذه النقطة يف مبحث: احلدود والتعريفات 

القائم على  أسلوبه العلمي   تصوير املسائل عند البزدوي دليل على  وهذا التنوع يف أساليب  
؛ لئال يقع اللَّْبس  مسألة فيصورها وفق ما يتطلبه املقام  ن حيث مراعاة متطلبات كل  مِّ   ؛التفكري املنهجي  

 مسألة. وأيًضا للوصول إىل النتائج الصحيحة املرتتبة على كل  بني املسائل املتشاهبة، 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 440أصول البزدوي، ص: )  (1)
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 والّتعريفات الحدود   :املبحث الثالث

  ، وتفصيل ذلك يشاهبهما ُييزه عم ا  البزدوي  تعريف ما يقتضي املقام تعريفه، بذكر    منهج  نمِّ 
 : مطلبنييف 

 أمهيتهابيان  ، و ات، والّتعريفوداحلداألّول: تعريف  املطلب
 (:ودالفرع األول: تعريف )احلد

الفصل بني الشيئني لئال خيتلط أحدمها  و أصل احلد : املنع،    (،حددمن: ) مفردها: )حد (،    لغة:
)احلدود( ومنه  املعصية   : وهيابآلخر،  إىل  الرجوع  من  متنع  اليت  الشرعية،  ومنه حدود  (1)،العقوابت 

ا متنع دخول غريها فيها، وخروج شيء منها."      (2)الد ار؛ "ألهن 

   ال يف تعريف احلد ، منها:لألصوليني أقو  اصطالًحا:
 (3) اللفظ اجلامع املانع."" أبنه:عر ف احلد   ،تعريف أب الوليد الباجي   - 1
ه، أو مبا ُييزه عن كل  ما عداه."نْ ومن املعاصرين: "ما يُقال عن الش يء؛ لُيفيَد تصوره ابلكُ  - 2

 (4 )   

: أن كالمها أفاد معىن: املنع والتمييز بني الشيئني: نالحظ  ومن الّتعريفني اللغوّي، االصطالحي
 ( 5)فاملنع يف احلد : "ألنه مانع من دخول غري احملدود فيه، ومانع من خروج شيء من احملدود عنه."

والتمييز بني الشيئني: هو فائدة )احلد ( وهو متييز احملدود والفصل بينه وبني غريه لئال ختتلط   
   (6)احلقائق.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(79(، ص: )3(؛ لسان العرب، ابن منظور؛ ج: )222مقاييس اللغة، ابن فارس: ص: )مادة: )حدد(، ينظر:  (1)
 (.104حممود السيد، ص: )اإليضاح لقوانني االصطالح، ابن اجلوزي، ت:  (2)
(. وقال أ.د عبدالكرمي النملة: أنه أقرب تعريفات احلد  إىل الص حة. ينظر: الشامل يف حدود  53، ص: )احلدود، أبو الوليد الباجي    (3)

 (.  21(، ص: ) 1ومصطلحات أصول الفقه، ج: )
 (. 21، ص: ) مقدمة يف صنع احلدود والتعريفات، عبدالرمحن الس نوسي   (4)
 (. 63ضوابط املعرفة، عبدالرمحن حبنكة، ص: ) (5)
 (،  74(، ص: )1(؛ البحر احمليط، الزركشي ، ج: )56ينظر: الرد على املنطقيني، ابن تيمية، ص: ) (6)
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 (:ات)الّتعريفتعريف: لفرع الثاينّ: ا
والت عريف اإلعالم، وأيًضا: إنشاد الضالة، و)عر فه( األمر:  (،  فرَ عَ من: )مفردها: تعريف،    لغة:
ف، مث أطلق يف االصطالح على اللفظ  حقيقة التعريف: هو فعل املعرَّ : "وقال الط ويف    (1) أعلمه إًيه.

 ( 2)."فعريف أثر املعر  ألنه أثر الالفظ كما أن الت   ؛ اف به ُمازً املعرَّ 

     اصطالًحا:
 : وهويُسمى: )الـُمعر ِّف(، أو )القول الش ارح(، 

"قول يشرح به مفرد من املفردات الت صورية الكلي ة، أو اجلزئية؛ إلفادة املخاطب تصو ر    - 1
     (3) متييًزا كاماًل."هذا املفرد بكنهه وحقيقته، أو إلفادته متييزه عم ا عداه 

 ( 4)"الت عريف ُمموع الصفات اليت ُتَكو ن مفهوم الش يء مميًزا عما عداه." - 2

أن  كالمها يد ل على معىن مشرتك: هو اإلعالم  :  نالحظ  ومن الّتعريفني اللغوّي، االصطالحي
 عن )املعرَّف( أبوصاف خاصة به متيزه عن سواه. 

 ّد( وبني )الّتعريف(:الفرع الثالث: العالقة بني )احل
والقول   والت عريف،  واملعرَّف،  احلد ،  فُيقال:  )الت عريف(؛  وبني  )احلد (،  بني  األصوليون  يفرق  مل 

واخلالصة: أن )احلد ( اختيار (6) فكالمها امسان ملسمى واحد وهو: متييز احملدود عن غريه،  (5)الشارح،
 ( 7) املعاصرين.القدامى، و)الت عريف( اختيار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 153(، ص: ) 9ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج: ) (1)
 (.114(، ص: )1)شرح خمتصر الروضة، الطويف ، ت: عبدهللا الرتكي، ج:  (2)
 (. 62ضوابط املعرفة، عبدالرمحن حبنكة، ص: ) (3)
 (. 139طرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني، د. يعقوب الباحسني، ص: ) (4)
 (.22ينظر: مقدمة يف صنع احلدود والتعريفات، عبدالرمحن الس نوسي ، ص: ) (5)
 (. 186ينظر: اجلدل عند األصوليني، د. مسعود فلوسي، ص: ) (6)
الباحسني، ص: )(7) يعقوب  املناطقة واألصوليني، د.  عند  (؛ اجلدل عند األصوليني، د.  172ينظر: طرق االستدالل ومقدماهتا 

 (.  187مسعود فلوسي، ص: )
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 الفرع الرابع: أمهية احلدود والتعريفات:  
وتعريفاته، متثل احلدود والتعريفات مفاتيح العلوم؛ فمعرفة كل  علم تتوقف على معرفة حدوده   

البوابة اليت   فهيمن أهم األمور اليت تعني يف فهم حقائق األمور، ومعرفة مبادئ النظر يف األدلة؛  وهي
:  ومنه قول اآلمديتصوير األحكام، والقضاًي، ومن مث إعطاء احلكم املناسب هلا،  يدخل منها الناظر ل

أو الرسم؛ ليكون على    ابحلد    :حق على كل من حاول حتصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أواًل "
 ( 1)"بصرية فيما يطلبه

اخللل  ألن     ؛احلدود والتعريفات التمييز بني املتشابه من الكالم، ورفع التناقض عنه  ومن أمهية  
وهو يُبني  الفرق بني السبب والعلة، وخطأ    قال ابن حزم  اخللط بني املعان، ويف ذلكيف التعريفات يوقع  

  ، مساء األاختالط    :ختليط وفسادو واألصل يف كل بالء وعماء  "من أطلق لفظ: السبب على العلة:  
االسم  الـُمْخربِّ فيخرب    ،ووقوع اسم واحد على معان كثرية اليت حتته  ،بذلك  املعان  يريد أحد   ،وهو 
وهذا يف الشريعة أضر    ،فيقع البالء واإلشكال  ،الـُمْخربِّ أراد  الذي    فيحمله السامع على غري ذلك املعىن

 (2)."إال من وفقه هللا تعاىل ،ا ملن اعتقد الباطلشيء وأشده هالكً 
فمعرفة احلدود تنهي كثريًا من اخلالفات  عن طريق احلد  والتعريف يكون التمييز بني احلقائق،  و   

 (3) اللفظية. 

الفقه بقضية احلدود والتعريفات، وصد روا هبا كتبهم،    ومن هذا املنطلق   اهتم علماء أصول 
 س. بْ ب إىل األذهان، وهبا يزول اللَ ، وتُقر  املسائلوافتتحوا هبا مسائل كتبهم وأبواهبا؛ فبها تُفهم 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  19(، ص: ) 1عبدالرزاق عفيفي، ج: )ت: ، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي   (1)
 (. 101(، ص: )8اإلحكام البن حزم، ج: ) (2)
-90(؛ التجديد األصويل، أمحد الريسون ، ص: )72-71(، ص: ) 1الشامل يف حدود ومصطلحات أصول الفقه، ج: )ينظر:    (3)

 (. 192-191اجلدل عند األصوليني، د. مسعود فلوسي، ص: )(؛ 92
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 احلدود والّتعريفات   منهج البزدوّي يف إيراد: الثّاين املطلب
  وأيًضا،  األصوليني يف تعريف ما تدعو احلاجة إىل تعريفه يف بداية البابسار البزدوي  على منهج   

أم ا املسائل واضحة  ،  مىت استدعى املقام للتعريف حتت بعض األبواباملندرجة  تعريف املسائل الفرعية 
 :ذلكومن صور  ،ولعل سبب ذلك أسلوب االختصاراملعىن فلم يتطرق إىل تعريف مفرداهتا؛ 

 :املسألة بتعريف مفرداهتا يبدأ : أّواًل 
 ، ومن أمثلة ذلك:املسائل اليت حباجة إىل تعريف مفرداهتاوهو املنهج الذي سار عليه يف 

التعارض  معرفة  وهو    :قسام يف األصلأ ربعة  أ"وهذا الفصل  )املعارضة(:    قوله يف بداية ابب  -1
      (1) ".ةً لغ

"الكالم يف هذا الباب  :  ، بقولهأن  أو ل ما يبدأ به التعريف  ابب )القياس(تصرحيه يف أو ل    - 2  
      (2) القياس." تفسريينقسم إىل أقسام: أو هلا: الكالم يف 

جيح(:    قوله  - 3   تفسري"الكالم يف هذا الباب أربعة أضرب: أحدها: يف  يف أو ل ابب: )الرت 
     (3)."وشريعةً لغًة   معناهجيح، والرت  

:  هي  (التعريف )األلفاظ اليت استعملها البزدوي  يف التعبري عن  أن   نرى  من األمثلة السابقة  
البيان    (احلدّ )(، بينما وردت كلمة  معرفة(، و)معىن(، و)تفسري) :  بقولهيف موضع واحد يف تعريف 
   ( 4)."فنسخ وليس ببيان :فأما التغيري بعد الوجود ، ما يظهر به ابتداء وجودهالبيان: حّد "

 : تعريف املسائل األصولية الفرعية: اثنًيا 
مثل تعريف الفاسد، وهو إحدى  تعريف املسائل الفرعية املندرجة حتت الباب الرئيس،  منهجه  من  

الفاسد: ما هو غري مشروع بوصفه، مثل الفاسد من    معىن بقوله: "و،  ن هيْ املسائل الفرعية حتت ابب ال
    (5)اجلواهر."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 449ص: ) أصول البزدوي ،   (1)
 (. 552املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 642املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 472املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 184املرجع نفسه، ص: ) (5)
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 : املعىن اللغويّ و  ، االصطالحيّ املعىن  التعريف بذكر: اثلثًا   
مىت احتاج املقام    املعىن اللغوي  بني  و   االصطالحي ،املعىن    اجلمع بني من منهج البزدوي  يف احلدود  

   ذلك:صور  ومن   ،أو االكتفاء أبحدمها ،لذلك

 :  االصطالحيّ املعىن  على  املعىن الّلغويّ تقدمي  - 1

 :، مثلاالصطالحي  واملعىن  وهو الغالب على منهجه عند اجلمع بني املعىن اللغوي،

 أ( تعريف )الواجب(:
وهو   الَوْجبة،  من  أنه  حيتمل  أو  السقوط،  وهو  الوجوب،  من  أبنه  اللغة  يف  الواجب  عر ف 

 (1)  اسم ملا لزمنا بدليل فيه شبهة." وهو يف الّشرعاصطالًحا بقوله: "االضطراب، مث عر فه 

 السبب(:)تعريف  ب(
وعزز كل   له ثالثة معاٍن يف اللغة: )الط ريق، والباب، واحلبل(،  أن   بدأ ابلت عريف ال لغوي وذكر    

الثالث مث انتقل إىل املعىن  ن شعر العرب، مث ربط بني املعان  مِّ   ن القرآن الكرمي، أومِّ   شاهدٍ معىن منها ب
 فقال:   االصطالحي  

ءّٖ َسبَٗبا   َوَءاَتۡيَنَٰهُ ﴿ْذكر ويراد به الطريق، قال هللا تعاىل:  يُ "أما السبب: فإن ه ُ  ِ ََشۡ
ۡتَبَع    ٨٤ِمن ُكل

َ
فَأ

 طريًقا. :أي ؛ [85-84]الكهف:  ﴾٨٥َسبًَبا 
ٓ ﴿ويُْذكر ويراد به الباب، قال هللا تعاىل:     ِ

ۡسَبََٰب   لََّعلل
َ
بۡلُُغ ٱۡۡل

َ
ۡسَبََٰب    ٣٦أ

َ
َمََٰوَٰتِ أ - 36]غافر:    ﴾ ٱلسَّ

 يريد به أبواهبا. :[73
   .ولو انل أسباب السماء بسلم... ... ...     ومنه قول زهري بن أب ُسلمى:   
تعاىل:     قال هللا  احلبل،  به  ويراد  َوٱٓأۡلِخَرةِ  ﴿ُويُْذكر،  ۡنَيا  ٱدل  ُ ِِف  ٱَّللَّ هُ  يَنُُصَ لَّن  ن 

َ
أ َيُظن   َمن ََكَن 

َمآءِ ُثمَّ    "حببل إىل السقف. :أي ؛[15]احلج:  ﴾ۡۡلَۡقَطعۡ فَلَۡيۡمُدۡد بَِسَبٍب إََِل ٱلسَّ

ومعىن  : "بقوله   - واحلبل(  الباب، والس بب،  )  - الث الث اليت ذكرها    مث ذكر الرّابط بني املعاين
 " يء.ا إىل الش  ذلك واحد، وهو ما يكون طريقً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 328أصول البزدوي ، ص: )  (1)
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 عبارة   :وهو يف الشريعةوضرب له مثال يوضحه فقال: "  ،االصطالحيّ وبعدها انتقل إىل املعىن  
سلكه وصل إليه، فناله يف طريقه ذلك، ال ابلطريق الذي سلك، كمن   نْ ا هو طريق إىل الش يء، مَ عم  

    (1)  ه من ذلك الط ريق، ال به، لكن ُيشيه."غَ لَ سلك طريًقا إىل مصر: بَـ 

 :  على املعىن الّلغويّ االصطالحّي تقدمي املعىن  - 2
الن ظم يف بداية الكتاب،  هذا املنهج   اتبع ولعل  سبب ذلك بيان أمهية    يف تعريفه ألقسام وجوه 
 ومن أمثلة ذلك:   (2) ،"لزًيدة فهم املراد"  وأن  املعىن اللغويوأن ه هو املقصود أساًسا،  ،  االصطالحي  املعىن  
الظاهر مبعىًن  وأم ا الن ص: فما ازداد وضوًحا على  : "بقوله  اصطالًحا عّرفه  :  (3) )تعريف الن ص( 

 " ن املتكلم، ال يف نفس الصيغة.مِّ 
فك  بتكل    إذا استخرجتَ   :ةاب  الد    تُ صْ صَ ن قوهلم نَ مأخوذ مِّ ، فقال: "مث انتقل إىل املعىن اللغويّ 

  . فوق سريها املعتاد سرْيًامنها 
اتصل به من جهة    فٍ اجملالس بفضل تكل    سائرا على  ه ازداد ظهورً ألن    :ةصَّ نَ ومسى ُملس العروس مِّ 

    (4)   الَوْضع."

  :االصطالحيّ املعىن و يذكر العالقة بني املعىن الّلغوّي،  - 3
إال مواضع معدودة،  اللغوي ،  بني  ، و االصطالحي  العالقة بني املعىن    ن منهجه ذكرمل يكن مِّ  

 بقوله:  اصطالًحا عّرف )املؤول( ما ذكره يف )تعريف املؤول(: فقد   منها

 "وأم ا املؤو ل: فما ترج ح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي. " 
 " وهو مأخوذ  من: آل يؤول: إذا رج عَته، وأَو لَته: إذا رجعته وصرفته.  فقال: " مث عّرفه لغة 

ألن ك ملا أتم لت يف موضوع  : "بقوله  ، وبني املعىن اللغويّ االصطالحيّ مث ذكر العالقة بني املعىن  
اللفظ فصرفت اللفظ إىل بعض املعان خاصة: فقد أو لته إليه، وصار ذلك عاقبة االحتمال بواسطة  

ۥ  َهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ ﴿ال هللا تعاىل الرأي. ق وِيلَُه
ۡ
 ( 5) عاقبته." :أي ؛[53 ]األعراف: ﴾تَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 680أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 103، 102املدخل إىل امللكة األصولية، د. أمحد العتيب ، ص: ) (2)
 (. 100البزدوي ، ص: ) أصول  (3)
 (. 100املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 98املرجع نفسه، ص: ) (5)
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 : االصطالحيّ يكتفي ابملعىن  - 4

املسائل بعض  اب  يف  ولعل   فقط   االصطالحي  لت عريف  يكتفي  املعىن  ؛  وضوح  ذلك  سبب 
   مثل: (1)  ، املعىن وأنه هو األصل الذي حُيمل عليه يف الداللة على املعىن املقصود،  االصطالحي  

واتباع   ،العمل خبالف موجب الشرع من وجهٍ   :فه هوالس  فقال يف تعريفه: "  :)تعريف الس فه(
 ومل يتطرق إىل معناه لغة.   (2)."اكان أصله مشروعً   إنْ و وخالف داللة العقل   ،اهلوى

 : اللغوييكتفي ابملعىن  - 5

املعىن االصطالحي  فقط  اللغوي  يف بعض املسائل يكتفي ابلت عريف   لعل  و ؛  ، وال يتطرق إىل 
 مثل:  سبب ذلك وضوح املعىن اللغوي  يف الداللة على املعىن،

،  ةً لغ  التعارضمعرفة  وهو    :قسام يف األصلأربعة  أ"وهذا الفصل   بقوله:  (املعارضة)تعريف    .أ
 وشرطه، وركنه، وحكمه شريعًة.

  صد  أي استقبلين بِّ  :كذا  يل  ضَ رَ عَ   :قال فاملمانعة على سبيل املقابلة يُ  :معىن املعارضة لغةً   أم ا
 ومل يذكر معىن املعارضة يف االصطالح.  (3)".عوارض :يت املوانعمُس  و  ،عنْ ومَ 

فقد فص ل يف املعىن اللغوي ، وعند املعىن االصطالحي  قال: "وكذلك  تعريف )الرتجيح(،    .ب
 أي: املعىن االصطالحي  مثل املعىن اللغوي .   (4)  ."شرًعا معىن الرتجيح 

 الّتعريف ببيان احلكم: رابًعا: 
ا يذكر حكم :  عر فه بذكر حكمه، بقوله مثل: )تعريف الن فل(  ه، وهنا ال يذكر معىن اللفظ، إمن 

 ( 5)."فما يُثاب املرء على فعله، وال يُعاب على تركه  :فلالن  أم ا و "

 الّتعريف ابملثال: : خامًسا 
 : ذلكأمثلة ومن الت عريف ابملثال خاصة يف تعريف املسائل الفرعية، ن منهجه مِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 103املدخل إىل امللكة األصولية، د. أمحد العتيب ، ص: )ينظر:  (1)
 (. 769، ص: ) أصول البزدوي (2)
 (. 449ص: )املرجع نفسه،  (3)
 (. 642ص: )املرجع نفسه،  (4)
 (. 333املرجع نفسه، ص: ) (5)
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ا اكتفى ابلتمثيل له بقوله)تعريف الص غر( غر: فمثل اجلنون :  ؛ فلم يذكر معناه، إمن  "وأم ا الص ِّ
 ( 1)أيض ا؛ ألنه عدمي العقل والت مييز."

 الّتعريف ابلّضد:  : سادًسا 
 الكناية( )منها: تعريف    ،: تعريف الش يء مبا يُقابله: )ضده(عند البزدوي  التعريف  صور  ن  ومِّ  

الكناية أبهنا خالف الصريح،  ونرى هنا أن ه اكتفى يف تعريف  (2) ".: "والكناية: خالف الص ريحبقوله
 فيفهم معناها.

 يذكر اخلالف يف التعريف:     : سابًعا 
د  رَ مثال ذلك: ما وَ   بني علماء املذهب،  يذكر اخلالف التعريف يف مواضع قليلة كان البزدوي    

 يف تعريف العام:  
   ."أو معىنً  األمساء، لفظًا ا من لفظ ينتظم مجعً  كل  وهو:   : "بقوله فبعد تعريفه للعام 

   ."ا من األمساء أو املعانالعام ما ينتظم مجعً  أن  : "للعام  ذكر تعريف اجلصاص
موضًحا وجه اخلطأ يف تعريفه وهو قوله: )أو املعان(، والتمس له   عليهالبزدوّي  مث استدرك  

 :بقولهالعذر أنه سهو منه، ُمبَـيـ ًنا الصواب، 
  ،تعدد إال عند اختالفها وتغايرهاتاملعان ال    ألن    ؛ولؤ أو م  ،سهو منه  (:أو املعان)  :وقوله" 

  :وهذا يسمى  ،واحد منها على االنفراد  بل حيتمل كل    ،واحد    ال ينتظمها لفظ    :وعند اختالفها وتغايرها
 .امشرتكً 

 . ولؤ وم فثبت أنه سهو   ،وقد ذكر بعد هذا أن املشرتك ال عموم له
لكن كان ينبغي أن    ،حماله  لتعدد  ا؛ُمازً   ؛معانَ   :ىم  سَ ه يُ أن املعىن الواحد ملا تعدد حمل    :وأتويله

 (3)  ."والصحيح أنه سهو (واملعان) :يقول

يذكر التعريف مث يذكر الفرق بينه وبني تعريف آخر قد يَُظن أن ه  :  عريفاتالفرق بني التّ ذكر  :  اثمًنا 
، واللغة ذكر  االصطالحفبعد )تعريف املشرتك( يف    :والـُمْجَملالفرق بني املشرتك،    هبيانمثل  ُياثله،  

 ل فقال:  الفرق بني املشرتك، وبني الـُمْجمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 724، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 104املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 98، 97ص: )املرجع نفسه،  (3)
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برجحان    ،املشرتك حيتمل اإلدراك ابلتأمل يف معىن الكالم لغة  ألن    ؛الـُمْجَملوهذا يفارق  "  
 .مشرتكا :يل ظهور الرجحان مسُ بْ فقَ  ،بعض الوجوه على البعض

   (1)."أو النسداد ابب الرتجيح لغةً   ،املعىن زائد ثبت شرعً   ؛فما ال يدرك لغة :الـُمْجملا  فأم   

 يشرح الّتعريف ويـَُبنّي حمرتزاته: : اتسًعا 
ويبني     اندرًا ما يشرح الت عريففكان    ،ان منهج البزدوي  شرح التعريفات، وبيان حمرتزاهتمل يكن مِّ 

 : (2) )تعريف العام(  :شرحهاومن التعريفات اليت  ، حمرتزاته
،  وهو: كل  لفظ ينتظم مجًعا من األمساء، لفظًا أو معىنً فقال: "  االصطالحيّ ابلّتعريف  بدأ  

 ".اجململفوجب الرجوع فيه إىل بيان 
 :  بقولهببيان حمرتزات التعريف مث بدأ 

 ومعىن قولنا: من األمساء: يعين املسميات هنا."
تفسري االنتظام، يعين أن  ذلك اللفظ إمنا ينتظم األمساء مرًة    معىًن: هوومعىن قولنا: لفظًا أو    

   "مثل قولنا: َمْن، وما، وحنومها. لفظًا مثل: قولنا زيدون، وحنوه، ومرًة معىنً 

 :نالحظبعد هذا العرض ملنهج البزدوي يف احلدود والتعريفات  

البزدوي     :أّواًل  الشريعة(ألفاظاستعمل  الشرع()شرًعا(،  ، )شريعة( : )يف  للتعبري عن    ،، )يف 
ألن  املعىن االصطالحي    يُعد  مِّن املآخذ؛، مثل ما تبني  مِّن األمثلة الس ابقة، وهذا مما  املعىن االصطالحي

مغاير للمعىن الش رعي .
   (3) 

بتعريف ما رآه غامًضا،   ؛ابالعتدال والتوسط  البزدوي  يف التعريفات واحلدود  اتصف منهج :  اثنًيا 
   .تكل ف تعريف ما كان واضح املعىنومل ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 98، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 97املرجع نفسه، ص: ) (2)
: أن  املعىن الش رعي  هو ما تلقى معناه من الشارع، مثل تعريف الصالة.  (3)  الفرق بني املعىن الشرعي  واملعىن االصطالحي 

: هو الذي وضعته واصطلحت عليه مجاعة مِّن العلماء، ومل يتلق من الش رع. ينظر: فقه النوازل، بكر أبو زيد، ج:   واملعىن االصطالحي 
 (. 120(، ص: )1)



 93             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

؛ فقد حرص على تعريف الشيء مبا ُييزه عما  تعريفاته سهلة، واضحة املعىن  جاءت:  اثلثًا 
 .وفق قوانني املنطق  يف شرحها، وبيان حمرتزاهتا والغُلو  احلدود املنطقية، عن  ابعيدً  يشاهبه

  و أ،  ، والتعريف اللغوي  االصطالحياجلمع بني التعريف    الفِّطنة العلمية عند البزدوي  ن  مِّ :  رابًعا 
 مىت تطلب الوضع ذلك.  االكتفاء أبحدمها

االقتصار يف التعريف اللغوي  على ذكر ما يؤدي املعىن، وعدم التوسع بذكر اخلالفات  :  خامًسا 
اللغوي  اللغوية؛ لئال خيرج عن   بيان أن   وهو أتكيد املعىن االصطالحي ، و   اهلدف األساسي للتعريف 

 املعىن اللغوي  واملعىن االصطالحي  يدوران يف فلك واحد.

، دل  على سعة علم  وأشعار العربن القرآن الكرمي،  تعزيز التعريف اللغوي  بشواهد مِّ :  سادًسا     
 .البزدوي ، وقوة َمَلكته اللغوية
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 تحرير الخالف :  املبحث الرابع

مِّن  فالتحرير الصحيح للخالف ن عناصر املنت األصويل املهمة عند البزدوي  حترير اخلالف؛ مِّ  
: حترير حمل   ولتحرير اخلالف عند البزدوي ثالث صورعوامل التحقيق الصحيح للمسائل األصولية،  

ر اخلالف  نهج البزدوي يف حتريملالن زاع يف املسألة، بيان نوع اخلالف، وسببه، ويف هذا املبحث حتليل  
 :  مطلبنييف 

 حترير حمل النزاع عند البزدويّ : املطلب األول
 (1)  "تعيني نقطة اخلالف ابلتحديد، وبيان مقصود املتخالفني."املقصود بتحرير النزاع:  

 الفرع األّول: أمهية حترير حمّل الّنزاع:
وَعد وه    النزاع،  حمل  بتحرير  اهتماًما كبريًا  األصوليون  املسألة  أَْوىَل  دراسة  خطوات  أهم  مِّْن 

جاج  وقبل اخلوض يف احلِّ "ن مسائل اجململ:  يقول يف بداية املسألة السادسة مِّ   اخلالفية، فهذا اآلمدي 
 (2)"ال بد من تلخيص حمل النزاع.

املناظرة؛ "حىت  وعند علماء البحث واملناظرة فإن  حترير حمل النزاع هو املرحلة األُوىَل مِّْن مراحل   
ال يتشتت الفريقان يف أطراف غري متطابقة، وحىت ال يتكلم كل  منهما يف واٍد غري الوادي الذي يتكلم  

 ( 3)فيه مناظره."

 وفيما أييت تلخيص ألمهية حترير حمل الّنزاع:   
املسألة،  : حترير حمل الن زاع يف بداية املسألة يؤدي إىل الدقة يف حتديد موطن اخلالف يف  أّواًل 

فيجعل اخلالف يف احملل  احملدد فقط، فُيساعد يف ترتيب، وتنظيم، والت درج يف دراسة املسألة على الوجه  
    (4) الص حيح، وأيًضا بتحديد حمل اخلالف يزول االلتباس، والغلط يف فهم املسألة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د. عبد الوهاب أبو سليمان، ص: ) (1)  . ( 181ينظر: منهج البحث يف الفقه اإلسالمي 
 (.  25(، ص: ) 3، ج: )، ت: عبدالرزاق عفيفياإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي   (2)
 (. 376ضوابط املعرفة، عبدالرمحن حبنكة، ص: ) (3)
(، العدد:  4ُملة كلية الشريعة والقانون بطنطا، اجمللد: )منهج النقد األصويل  عند العالمة الشوكان ، د. عارف الركاب،  ينظر:    (4)
ُملة الشريعة والدراسات  (؛ حترير حمل الن زاع يف املسائل الفقهية، د. إمساعيل مرحًبا،  1573ص: )م(،  2017(، ديسمرب: )32)

 (. 450ص: )  (، 90(، العدد: )27م(، اجمللد: )2012اإلسالمية )الكويت(، سنة: )
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عنوي ، فينحسم  بتحديد حمل النزاع يَتبني  نوع اخلالف: أهو خالف لفظي ، أْم خالف م  اثنًيا:
اخلالف، أو تضيق فجوته، وبذلك يتم توفري الوقت، واجلهد، ويُطرح النقاش اخلارج عن حمل الن زاع ويتم  

تنظيم كالم كل  أطراف االختالف، والتقريب بني وجهات نظرهم.
 (1) 

  حترير حمل النزاع يساعد على متييز الدليل الصحيح املعترب من غريه؛ فالدليل الصحيح   اثلثًا:
املؤثر يف املسألة: هو ما ورد على حمل الن زاع، وما ورد على غري حمل النزاع، ال أتثري له، وهو غري  

 (2) معترب.

 : حترير حمل الّنزاع منهج البزدوّي يف: الفرع الثّاين
اعتىن البزدوي  بتحرير حمل النزاع، إال إن ه مل يستعمل مصطلح: )حترير حمل الن زاع(، أو ما يرادفه   

ا كانت له طرق متنوعة يف التعبري عن حمل الن زاع منها:  يف   التعبري عنه، إمن 

 :  أّواًل: يذكر نقطة االتفاق، مث حمّل االختالف
  مثل قوله يف ابب: )الركن يف القياس(: فقد ذكر اتفاق القائلني ابلقياس على أن  كل  أوصاف

  احلكم، مث حصر االختالف بينهم يف صالحية الوصف الن ص ال تكون كلها علة؛ ألنه ال أتثري هلا يف  
 فقال: (3) املختار للت عليل؛ أي : فيما يدل على أن  الوصف علة،

 . كون علةتأن   جيوزوصاف النص جبملتها ال أأن كل اتفقوا و"
 : يف داللة كونه علة على قولنياختلفوا  و
 . عقليُ   ىنً من غري مع   ،ه يصري حجة مبجرد االطرادن  إ :فقال أهل الطرد  

وهذا املعىن    ، عقليُ   نه ال يصري حجة إال مبعىنً إ  رمحهم هللا:  ئمة الفقه من السلف واخللفأوقال  
   (4) ."مث عدالته ،هو صالح الوصف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ منهج النقد األصويل  عند العالمة الشوكان ، د.  57ينظر: حترير حمل النزاع يف مسائل احلكم الش رعي، د. فاديغا موسى، ص: )  (1)

 .   ( 448عارف الركاب؛ حترير حمل الن زاع يف املسائل الفقهية، د. إمساعيل مرحًبا، ص: )
(؛ منهج النقد األصويل  عند العالمة الشوكان ، د.  59ينظر: حترير حمل النزاع يف مسائل احلكم الش رعي، د. فاديغا موسى، ص: )  (2)

    (.1573عارف الركاب، ص: )
 ..(508(، ص: )3(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )1738(، ص: ) 4، ج: )الكايف شرح البزدوي ، السغناقي (3)
 (. 589أصول البزدوي ، ص: )  (4)
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 : اثنًيا: يذكر حمل اخلالف فقط
 يُعرب  عن حمل النزاع بلفظ: )اختلفوا(، دون أن  يُسَبق بلفظ يدل  على االتفاق.   

ن ا مِّ ه ال ينايف شيئً ن  إو "مثل ما جاء يف )الس فر( من عوارض األهلية، ذكر حكمه بقوله:  
  ، سباب املشقة أه من  ن  أل  ؛اخفيف بنفسه مطلقً سباب الت  أن  لكنه مِّ   ؛ن األحكاما مِّ وال ُينع شيئً   ، هليةاأل

 ." ال حمالة
ثره  أيف    واختلفوامث ذكر حمل  اخلالف يف )الس فر( وهو اخلالف يف أثره يف الصالة، بقوله: "

 مث ذكر األقوال يف املسألة. (1) "يف الصلوات

 :  اثلثًا: ال يصرح مبحل النزاع، إّّنا يُفهم من الّسياق
النزاع يف عكس حمل    االتفاق: مثل جاء يف ابب  يذكر حمل  االتفاق فقط، فُيفهم أن  حمل  

)متابعة أصحاب الن ب  عليه الص الة والس الم(: ذكر اتفاق علماء املذهب احلنفي  على متابعة الصحابة  
عمل أصحابنا ابلتقليد   اتفقوقد رضي هللا عنهم فيما ال يـُْعَقل ابلقياس مثل املقادير الشرعية، بقوله: "

 (2) ."فيما ال يعقل ابلقياس
فـَُفهم من ذلك أن  حمل  اخلالف بينهم يف متابعة الصحابة رضوان هللا عنهم يف األمور اليت   

 تـُْعقل ابلقياس.  

أن  كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول( يُعد  مِّن املختصرات األصولية    :نالحظ م ن ذلك
ويف ذلك دليل على فهمه  ،  ل النزاعأظهر عناية بتحرير حمحمل  النزاع، إال إن  البزدوي     بذكر   ىَن اليت ال تـُعْ 

ساهم يف الُبعد عن احلشو والتطويل يف ذكر األقوال؛ إذ بتحديده  الصحيح للمسائل األصولية الذي  
ن النقاش  َخَلْت املسائل مِّ ، فَ حمل النزاع حصر اخلالف يف نقطة حمددة دارت حوهلا األقوال، واألدلة

       . ابلتفكري املنهجي املنظملثمرة املرجو ة بصورة اتصفت  لوكانت النتيجة الوصول  ،  العقيم خارج حمل النزاع
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 772ص: )   أصول البزدوي، (1)
 (. 525املرجع نفسه، ص: ) (2)
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 سبب اخلالف، ونوعه: يناملطلب الثّا
 الفرع األّول: سبب اخلالف: 

 ( 1) : "املعىن الذي ألجله وقع النزاع يف املسألة األصولية."املقصود بسبب اخلالف 

 وقد اعتىن األصوليون بذكر سبب اخلالف يف املسائل اخلالفية؛ ملا له مِّن أمهية، ومِّنها: 

معرفة سبب اخلالف من األمور اليت تُعني على تقريب وجهات الن ظر وَحصر اخلالف    أّواًل:
   (2) يف دائرة ضيقة.

يف حتديد نَوع اخلالف وحتديد مثرته، مما يؤدي إىل إزالة    دور: معرفة سبب اخلالف هلا  اثنًيا 
 ( 3)اخلالف، خاصة إذا ُعلم أنه يعود إىل االختالف يف اللفظ.

  (4) : معرفة سبب اخلالف مِّن األمور املعينة يف املوازنة والرتجيح واالختيار بني األقوال،اثلثًا 
 طرف  إىل ختري   ه به نظر  يفضفقد يُ   ،يزة سليمة عن منشأ املذاهبن نظر عن حنومَ : "ومنه قول اجلويين  

 (5) ."ن كل مذهبمِّ 

 منهج البزدوّي يف بيان سبب اخلالف: 
إال يف مسائل   اخلالف  يذكر سبب  فلم  اخلالف،  البزدوي  ذكر سبب  منهج  مِّن  يكن  مل 
 منها:  ، معدودة

بيانه أن  اخلالف بني أب حنيفة وصاحبيه يف مسألة العمل ابحلقيقة إذا الكالم له حقيقة   
، فقال: "أن  الكالم  يَقةِّ فِّيَّةِّ اْلَمَجازِّ َعْن احْلَقِّ َخلَ يرجع إىل مسألة أخرى وهي:    ، وُماز ُمتعارف،مستعملة

  رمحه هللا، وقال أبو يوسف   إذا كانت له حقيقة مستعملة، وُماز متعارف: فاحلقيقة أوىل عند أب حنيفة 
اجملاز عندمها   أن    :األصل  وهذا يرجع إىل ما ذكران من،  وحممد رمحهما هللا: العمل بعموم اجملاز أَْوىلِّ 

فصار   ،األنه ينطلق على احلقيقة واجملاز معً  ؛ويف احلكم للمجاز رجحان ، مكْ ن احلقيقة يف احلُ ف عَ لَ خَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.62املنهج يف حبث املسألة األصولية اخلالفية، عبدهللا البارقي، ص:)حبث: (1)
 (. 67، ص: )ينظر: املرجع نفسه (2)
 (. 143ص: ) (، 1أسباب اختالف األصوليني، د. انصر الودعان، ج: )ينظر:  (3)
 (.65ينظر: أسباب اختالف الفقهاء، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، ص: ) (4)
 (. 186(، ص: )1ج: )ت: صالح عويضة، ، الربهان، اجلويين   (5)
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دون    ،ف يف التكلملَ نه خَ أ  رمحه هللا:  ومن أصل أب حنيفة.  ىلوْ  على حكم احلقيقة فصار أَ مشتماًل 
 ( 1)".ىلوْ فصارت احلقيقة أَ  ،احلكم فاعترب الرجحان يف التكلم دون احلكم

 : الفرع الثّاين: نوع اخلالف

   (2)   : بيان إْن كان للخالف يف املسألة مثرة، وأثر مرتتب عليه أم ال.املقصود بنوع اخلالف
 :قسمان مهاوهبذا االعتبار له 

 ل: اخلالف املعنوّي: األوّ 
وهو: اخلالف الذي ترتتب عليه آاثر شرعي ة؛ مثل اخلالف يف فرع مِّن فروع الفقه، أو يف أصل    

مسألة مرسومة يف أصول    كل  فـــ"  (3) مِّن أصوله، أو أصول الدين، وهو األصل يف اخلالف األصويل ،
فوضعها يف أصول الفقه    ، يف ذلكالفقه ال ينبين عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو ال تكون عوانً 

 (4)"عارية.

 الثّاين: اخلالف اللفظّي: 
والت سمية،" العبارة  خالف  أو  االعتباري ،  أو  االصطالحي ،  "اخلالف  وهو:    (5) ويُسمى: 

أي: "ما كان ظاهره    (6) بارة واالصطالح، مع االتفاق على املعىن واحلكم؛""االختالف يف اللفظ والع
   (8)   وهو خالف ال ترتتب عليه آاثر فروعية، وال فوائد معنوية. (7)اخلالف وليس كذلك يف احلقيقة."

 منهج البزدوّي يف بيان نوع اخلالف:
ف يف مواضع قليلة جدًّا،  مل يكن مِّن منهجه اإلشارة نوع اخلالف؛ فقد أشار إىل نوع اخلال

  ومِّن هذه املواضع: بيانه أن  اخلالف بني احلنفية، والش افعي يف االستحسان خالف لفظي  بقوله: "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (238- 237أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (.65البارقي، ص:)املنهج يف حبث املسألة األصولية اخلالفية، عبدهللا حبث: (2)
، د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: )ينظر:    (3) (؛ أسباب اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية،  180منهج البحث يف الفقه اإلسالمي 

 (.  75(، ص: )1(؛ أسباب اختالف األصوليني، د. انصر الودعان، ج: )38أمحد الص اعدي ، ص: ) 
 (. 29(، ص: )1، ج: )املوافقات، الشاطب (4)
 (. 78(، ص: )1ب اختالف األصوليني، د. انصر الودعان، ج: )أسبا (5)
 (. 17اخلالف اللفظي عند األصوليني، أ. د. عبدالكرمي النملة، ص: ) (6)
 (. 155(، ص: )4، ج: )املوافقات، الشاطب (7)
 (. 81(، ص: )1أسباب اختالف األصوليني، د. انصر الودعان، ج: ) (8)
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بطلت    :املراد على ما قلنا  وإذا صح    ،جلهلهم ابملراد  ؛صحابنا بعض الناس استحساهنمأ نكر على  أمنا  إو 
رمحه هللا يف بعض    وقد قال الشافعي،  احلجة ابهلوى والشهوةهنم مل يرتكوا  أوثبت    ،املنازعة يف العبارة

   (1)."قوامهاأفصحهما و أواالستحسان  ،وما بني اللفظني فرق ،ستحب كذاأ :كتبه

 :نالحظ مما سبق

قصورً   البزدوي يف ذكر سبب اخلالف  اأن  هناك  مع  نوعهبيان  و   ،عند  مِّن عناصر  أ،  هنما 
مل  و اليت تعمل على تضييق دائرة اخلالف، وجتن ب اخلوض فيما ال خالف فيه،    األصولية املهمةاملسائل  

سلوب االختصار  شهرة سبب اخلالف فرتكه اتباًعا أل   سوى  يف ذكر سبب اخلالفلقصور  ل   ا سببً   أجد
   الذي اتبعه يف الكتاب.

بَِّرد  اخلالف فيها إىل    ؛األصول، فإن  كثرة الفروع الفقهية اليت خر جها على  أّما نوع اخلالف
، فال  الكتاب هو خالف معنوي  أكثر مسائل    يف   دليل على أن  اخلالفاخلالف يف القواعد األصولية  

     .بيانهحاجة لتحديد نوعه إال يف املواضع اليت اقتضى املقام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 614أصول البزدوي ، ص: )  (1)
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 إيراد األقوال:  الخامساملبحث  

، فإيراد األقوال املختلفة وعرضها  األقوال املختلف فيهاذكر  األصولية    ن أركان بناء املسألةمِّ 
وإليراد األقوال املختلفة أمهية؛ فقول العاملِّ    ن مجعها،مبوضوعية يدل على النزاهة العلمية، وسعة عِّْلم مَ 

 . ج الفروعىن األحكام يف املسألة، وخُترَّ عليها تـُبْ و  ،، وما يعتقده يف املسألةُيثل رأيه
 :يف مطلبنيتفصيل ذلك  ما أييتوفي  األقوال يف بناء املسائل األصولية   إبيرادالبزدوي   اعتىن  وقد

 املطلب األول: أشكال حضور األقوال عند البزدويّ 
 الفرع األول: األعالم:    

اها البزدوي  إىل أصحاهبا من أئمة  زَ األصول( ابألقوال اليت عَ   معرفة حفل كتاب: )كنز الوصول إىل  
الش افعي  املذهب احلنفي ،   املذاهب األخرى،  واملذهب  املالكية  وبعض  أقوااًل  والظاهرية،    ،مثل  ونقل 
 : تفصيل ذلكوفيما أييت   وأهل احلديث، وأهل اللغة العربية، ،للمعتزلة، واألشعرية

 احلنفّي: أّواًل: أعالم املذهب 

منهم   يف كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(،  أعالم املذهب احلنفي  أكثر األعالم حضورًا 
عنه  مَ  ابلنقل  صر ح  ذكرهم  بتسميتهمن  وعلماء  عنهم،  ابلنقل  ُيصر ح  مل  لكنه  هبم،  أتثر  وعلماء   ،

 ذلك: تفصيل  و ئهم، ابملصطلحات املتعارف عليها يف املذهب احلنفي ، وآخرون أهبم ذكر أمسا

 قل عنهم:  صّرح ابلنّ   أعالم   - 1

 :  اإلمام أبو حنيفة  أ. 
، صر ح ابلنقل عنه يف أكثرها، قواًل، ما بني قول أصويل ، وقول فقهي    ومخسني مائة    قُرابة نقل عنه  

أبو   هقالما  العزُية يف هذا كله:  ، من ذلك قوله: "عرب  عنه ابملصطلحات املتعارف عليها يف املذهبأو  
 ( 1)   ".رمحه هللا ُنّص عن أيب حنيفة"وقد "، حنيفة

 : أبو يوسف  ب.  
 نقل عنه ما يقارب تسعني قواًل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.766، 423أصول البزدوي ، ص: )  (1)
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   :  حممد بن احلسن  ج.  
 قواًل.  وثالثني نقل عنه قرابة مائة 

  ، األكثر، وهو  بتسميتهما  ابلنقل عنهماأب يوسف، وحممد بن احلسن كان ُيصر ح    عنويف نقله  
ويف بعض    (1)  "،صرحًيا   ذكر ذلك حممد  "، "أاب يوسف قالفإن   "، "وحممد  قال أبو يوسفمثل قوله: "

يستعمل   عنداملواضع  عليها  املتعارف  )  املصطلحات  مثل:  عنهما،  التعبري  يف  (،  أصحابنا احلنفية 
 .(عندمها (، و)علماؤانو)

 (2) : زفر د.  
 :منهانقل عنه أحد عشر قواًل، عرب  عنها بطرق 

 (3) ".قول زفر"، و"عند زفررمحه هللا"، و" قال زفرينسب القول إليه مباشرة، مثل قوله: " •
قوله يف مسألة األمر املطلق    مثل، (أنه موافق لقول )زفرُبني  يف املسألة، مث   يذكر رأي الش افعي   •

 ( 4)".قول زفروهو  ،وعلى هذا قال الشافعي رمحه هللايف اقتضاء صفة احلُسن للمأمور به: "
مسألة  ، مثل قوله يف  "خالفًا لزفربقوله "  يـَُبني  اخلالف مع زفر   يذكر القول املختار عنده، مث  •

      (5)".رمحه هللا زفر ل ا خالفً ا عندان هلذا اجملاز شبهه احلقيقية حكمً : "السبب الذي يَُسم ى سبًبا ُمازًا

 ( 6) :احلسن بن زايد  ه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 202، 408، 770أصول البزدوي ، ص: )  (1)
حنيفة:  زفر  (2) أب  حُمد ث، صاحب  فقيه،  البصري،  العنربي  قيس  بن  اهلذيل  بن  سنة:  زفر  ُولِّد  أصحاب،  أقيس  هو  عنه:  قال   ،
ه(، أبصبهان، مث رحل إىل البصرة، وتوىل قضاء البصرة، كان ذا عقل ودين وفهم وورع، وكان ثقة يف احلديث، جالس حممد  110)

(؛  208-207(، ص: )2أبو الوفاء القرشي ، ج: )ه(. ينظر: اجلواهر املضية،  158، وأبو يوسف، تويف ابلبصرة، سنة: )بن احلسن
 (.   75الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، اللكنوي ، ص: ) 

 (. 603، 280، 167أصول البزدوي، ص: )  (3)
 (. 154املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 701، 697، 686املرجع نفسه، ص: ) (5)
، أصله من الكوفة، كان حمبًّا للسنة واتباعها، أخذ الفقه من أب  اللؤلؤي، صاحب أب حنيفة: احلسن بن زًيد  احلسن بن زًيد  (6)

ه(.  204، وزفر، عالـًما برواًيت أب حنيفة، ومقد ًما يف السؤال والتفريع، له كتاب: اجملرد، كان حسن اخللق، تويف سنة: )يوسف
 (، ص:1(؛ طبقات احلنفية، ابن احلنائي ، ج: )57-56(، ص: )2أبو الوفاء القرشي ، ج: )ينظر: اجلواهر املضية، 

(192-196 .) 
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هو   :احلسنويف رواية  "  :بقوله  (2) خرب املستور،حكم  يف    (1) ألب حنيفةنقل عنه قواًل واحًدا   
 (3) ."على القضاء بظاهر العدالة  ل وهذه الرواية بناءً دْ مثل العَ 

 ( 4) :هشام بن عبيد هللا  و.
فيمن قام    :هللا  ما عن حممد رمحه  هشاموقد روى  : "بقولهنقل عنه قواًل واحًدا حملمد احلسن،   

 ( 5) ".ه يستحب له االمتامنأ :إىل اخلامسة يف العصر

 (6) : ر بن الوليدشْ ب   ز.
فيما يتحقق   :يف ابب اخلط والكتابة  من طريق أب يوسف  قواًل واحًدا ألب حنيفة  نقل عنه 

ر بن  شْ ب  وروى  "  :بقوله  من ديوان القاضي، والس نن واألحاديث، والصكوكاالعتماد فيه على اخلط  
     (7) ."ل به يف ذلك كلهمَ عْ يُـ  نه الأ :أب حنيفة رمحهما هللا رمحه هللا عن  عن أب يوسف الوليد

   (8) : عيسى بن أابن ح. 
  : صر ح ابمسه يف أربعة مواضع 

 (9) ".والرابع بقوله: "ذكره عيسى بن أابن ،"عيسى بن أابن بقوله: "قال  ثالثة أقوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 29(، ص: )1ينظر: كشف األسرار، ج: ) (1)
 (. 316(، ص: )1املستور: هو َعْدل الظاهر، خفي  الباطن، أي ُمهول العدالة ابطًنا. تدريب الر اوي، الس يوطي ، ج: ) (2)
 (. 402البزدوي، ص: ) أصول  (3)
وحممد بن احلسن، له: نوادر    هشام بن عبيد هللا: هشام بن عبيدهللا الرازي ، فقيه، حمدث، أحد أئمة احلنفية، أخذ عن أب يوسف   (4)

(، ص:  1بن احلنائي ، ج: )ه(. ينظر: طبقات احلنفية، ا221مجع فيها نوادر الفقه احلنفي ، محل الن اس عنه علًما كثريًا، تويف سنة: )
(231-233 .) 
 (. 164أصول البزدوي، ص: )  (5)
، أخذ عنه الفقه، وروى عنه كتبه، ومسع احلديث من  بشر بن الوليد: بشر بن الوليد الكندي القاضي، أحد أصحاب أب يوسف  (6)

ه( ينظر: اجلواهر املضية،  238بغداد، ُحبس يف فتنة خلق القرآن، تويف سنة: )  ، ومحاد بن زيد، كثري العبادة، توىل قضاءاإلمام مالك
 (.243-234(، ص: )1(؛ طبقات احلنفية، ابن احلنائي ، ج: ) 374-373(، ص: ) 1أبو الوفاء القرشي ، ج: )

 (. 422أصول البزدوي، ص: )  (7)
، وأخذ  أابن بن صدقة، من كبار احلنفية، اهتم برواية احلديث، مث الزم حممد بن احلسن: أبو موسى، عيسى بن  عيسى بن أابن  (8)

ه(.  221عنه، توىل  قضاء البصرة، من مصنفاته: إثبات القياس، واجتهاد الرأي، له آراء أصولية نُقِّلت عنه، تويف ابلبصرة سنة: )
 (. 252(، ص: )2(؛ طبقات احلنفية، ابن احلنائي ، ج: )679- 678(، ص: )2شي ، ج: )ينظر: اجلواهر املضية، أبو الوفاء القر 

 ( 390، 459، 376، 357أصول البزدوي، ص: )  (9)
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   (1) : ابن رستم ط. 
  يتحقق االعتماد فيه على فيما  :يف ابب: اخلط والكتابة حملمد بن احلسن واحًدا نقل عنه قواًل 

: رمحه هللاعن حممد    ابن رستم وروى  : "بقوله  اخلط من ديوان القاضي، والس نن واألحاديث، والصكوك 
 ( 2) " .نه يعمل ابخلط يف الكلأ

   (3) :افاخلصّ  ي.
  وعلى هذا يصح مفصواًل : "بقوله  صر ح أبن ه اختياره،  ،نقل عنه قواًل واحًدا فقط، يف االستثناء

 ( 4)   رمحه هللا". اختيار اخلصافوهو 

   (5) :أبو سعيد الربدعيّ  ك.
، صر ح بنسبته إليه  الص الة والس الميف ابب متابعة أصحاب النب  عليه  نقل عنه قواًل واحًدا  

" الربدعيّ قال  بقوله:  سعيد  القياس  :أبو  به  يرتك  واجب  الصحاب  أدركنا    : قال  ، تقليد  هذا  وعلى 
   (6)".رمحهم هللا مشاخينا

 ( 7) :هيد القاضي الشّ  ل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثور، قدم بغداد وحد ث هبا أخذ عن حممد احلسن، له كتاب:    : إبراهيم رستم أبو بكر املروزي، مسع احلديث من مالكابن رستم  (1)

ه(،  211، امتنع عن تويل القضاء يف خالفة املأمون. تويف سنة: )نوادر ابن رستم، يف الفروع الفقهية اليت رواها عن حممد بن احلسن
 (. 269 -  268(، ص: ) 1ينظر: طبقات احلنفية، ابن احلنائي ، ج: )

 (. 423أصول البزدوي، ص: )  (2)
، حُمد ث روى عن أبيه وحدث عن أب عاصم وغريه،  اخلصاف: أمحد بن عمرو بن مهري الشيبان، اإلمام أبو بكر اخلص اف  (3) ، احلنفي 

كان فاضاًل فارًضا حاسًبا عارفًا مبذهب أصحابه، من مصنفاته كتاب: احلَِّيل، وكتاب: الوصاًي، وغريها، كان زاهًدا ورًعا أيكل من  
 (.  231-230(، ص: ) 1(. ينظر: اجلواهر املضية، القرشي ، ج: )261كسب يده، مات ببغداد سنة: )

 (. 482أصول البزدوي، ص: )  (4)
أمحد بن احلسني، الربدعي، نسبة إىل بردعة من أذربيجان، سكن بغداد، ودر س فيها، أحد الفقهاء الكبار،  أبو سعيد الربدعي:    (5)

و الطربي،  أخذ عن: أب علي الدقاق وموسى بن نصر الرازي، من تالميذه: أبو احلسن الكرخي وأبو طاهر الدابس القاضي وأبو عمر 
 (. 164-163(، ص: ) 1ه(. ينظر: اجلواهر املضية، القرشي ، ج: )317خرج إىل احلج فقتل يف وقعة القرامطة مع احلاج سنة: 

 (. 524أصول البزدوي، ص: )  (6)
، الوزير، أبو الف   (7) ضل البلخي، إمام  القاضي الشهيد: الشهري ابحلاكم الش هيد، حممد بن حممد بن أمحد بن احلاكم، املروزي ، السلمي 

ه(. ينظر: األنساب،  334احلنفية يف عصره، مسع احلديث، ومسع منه أئمة خراسان وحفاظها، توىل قضاء خراسان، قُتِّل شهيًدا سنة: )
(. طبقات احلنفية، ابن  430(. ص: )313(، ص: )3(؛ اجلواهر املضية، القرشي ، ج: ) 245-424(، ص: )7السمعان ، ج: )
 (. 23ص: )  (،2احلنائي ، ج: ) 
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يف حكم العام الذي مل يثبت  ،  صر ح ابمسه يف موضع واحدوهو املعروف ابحلاكم الشهيد،  
هذا هو    ،ال حيتمل اخلصوص خبرب الواحد والقياس  :العام الذي مل يثبت خصوصه: "بقوله  خصوصه،
   (1) ."الغرر :يف كتاب واختاره القاضي الشهيد  ،املشهور

   (2) :الطحاوي م. 
 (3) رمحه هللا".  الّطحاويّ : "ذكره قول أب حنيفة قالل ه ؛ بعد ذكر قواًل ألب حنيفة عنه نقل

 :يّ خ  رْ الكَ  . ن
   :منهانقل عنه ما يقارب ثالثة عشر قواًل، صر ح بنسبتها إليه يف أكثرها،   

    :ال يبقى    :فقال أبو احلسن الكرخي  :ق هذا العام خصوص فقد اختلف فيهحلَ   نْ إف"قوله
 ( 4) ".حجة أصال سواء كان املخصوص معلوما أو ُمهوال

رمحه    واختيار الكرخيّ العقوابت خبرب اآلحاد: "يذكر أن القول اختياره، مثل قوله يف إثبات    •  
 (5) أنه ال جيوز."هللا: 

: فبعد أن  استعمال اجملاز يف األلفاظ الش رعيةال جيزم بنسبة القول إليه مثل: قوله يف مسألة   •
  (6) ."الكرخيَي عن ، قال: "كذلك ُحكِّ الش افعي  ذكر قول 

 :اجلصاص ص. 
  : منها، صر ح بنسبتها إليه يف أكثرها، أقوال ةنقل عنه عشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 191أصول البزدوي، ص: )  (1)
: أمحد بن حممد بن سالمة احلجري ، األزدي ، أبو جعفر الطحاوي، فقيه من أئمة احلنفية، ُمتهد، حُمد ث، ُولِّد بطحا  الط حاوي    (2)

انتقل إىل أب جعفر أمحد بن أب عمران احلنفي ، رحل إىل الشام، روى  ، مث من قرى صعيد مصر، أخذ العلم عن خاله املزن  الش افعي  
ه(.  321عنه خلق كثري، ُوصِّف أبنه صاحب املصنفات املفيدة، والفوائد الغزيرة، منها: شرح مشكل اآلاثر، تويف ابلقاهرة سنة: )

، ج: )(؛ طبقات احلنف277-271(، ص: )1ينظر: اجلواهر املضية، أبو الوفاء القرشي ، ج: )   - 25(، ص: )2ية، ابن احلنائي 
26.) 

 (. 305أصول البزدوي، ص: )  (3)
 (. 196املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 408ص: )املرجع نفسه،  (5)
 (. 227املرجع نفسه، ص: ) (6)
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رمحه هللا أن العام ما ينتظم مجًعا من األمساء أو    وذكر اجلصاص"  :يف تعريف العام  قوله    •
 (1) ."املعان

ه إن كان  رمحه هللا: يوجب النهي عن ضد    وقال اجلصاص"يف ضد ه:  قوله يف حكم النـ ْهي  •
 (2)" واحد أو اضداد كثرية  له ضد  

،  جبواز إثبات العقوابت خبرب اآلحاد، مث ذكر أنه اختيار اجلصاص  ذكر رأي أب يوسف    •
وأما يف القسم الثان فإن أاب يوسف قال فيما روى عنه: أنه جيوز إثبات العقوابت ابآلحاد،  فقال: "
 ( 3) ."اختيار اجلصاصوهو 

مع زًيدة قي دت    قال مثله  اجلصاص  أن  ذكر  مث  ،  ذكر رأي الكرخي    ابب أفعال الن ب   ويف    •
إال أنه قال: علينا اتباعه ال نرتك ذلك إال    اجلصاص مثل قول الكرخيوقال   "  :  الكرخي ، بقوله  قول
 ( 4)."بدليل

 مل ُيصّرح ابلّنقل عنهم:   أعالم  -2

إىل   الوصول  )كنز  أصول  لاألصول(    معرفةالن اظر يف كتاب:  أد لة  )تقومي  وكتاب:  لبزدوي ، 
بذلك، وال    البزدوي    ُيصر ح  لد بوسي  يف بعض املواضع ، دون أنْ ابُيالحظ أتثر البزدوي     لد بوسي  لالفقه(  

األدلة،   تقومي  شرح كتاب  فالبزدوي   التأثر؛  هذا    صاحب كشف ذلك  ذكر    وقد واختصره،  يُستبعد 
محه هللا يف مواضع كثرية، منها: قوله: "ويؤيده ما ذكره الشيخ يف شرح الت قومي"، و"قال الشيخ ر   األسرار

إال    قصد وي(5)التقومي".  خمتصر  يف التأثر  البزدوي ، ومع هذا  البزدوي  أن   ابلشيخ:    األصولية   شخصية 
 . الد بوسي فيها  اختياراته األصولية اليت خالفتقسيم وترتيب أبواب الكتاب، ويف ظهرت واضحة يف 

 : لّدبوسيّ ابن مواطن أتثر البزدوّي م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 97، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 340املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 408املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 511)املرجع نفسه، ص:  (4)
 (. 466، 121(، ص: )3كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (5)
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إال  (1)أربعة أقسام، وكل قسم منها أربعة أقسام،  -الن ظم(  )وجوه    - األلفاظ    دالالت  تقسيمأ.  
 ، بعد أنْ حتت األصل األو ل )الكتاب(جبمعها، ونظمها يف سياق مرتابط    ؛البزدوي  فاق الد بوسي    إن  

   (2)أبواب.  عدة كانت متفرقة يف 

  :عند البزدوي   ابب: )الركن(و ، جاء يف ابب: )القول يف ركن العلة( عند الدبوسي  ما  . ب 
كن العلة: ما جعل علًما على حكم النص من مجلة ما اشتمل عليه اسم النص،  : "ر قال الد بوسي  

 ( 3) "وجعل الفرع نظريًا له يف حكمه بوجوده فيه كما وجد يف األصل.
وجعل الفرع    ،ا على حكم النص مما اشتمل عليه النصعل علمً ما جُ   :كن القياسوقال البزدوي : "ر 

 (4)" .ا له يف حكمه بوجوده فيهنظريً 

إال إن  البزدوي  مل يتخذها منهًجا  ،  اليت اشتهر هبا الدبوسي  وأتث ر به يف الت قسيمات الرابعية  .  ج  
جيح: تقسيم: أمثلة ذلك، من مثل الدبوسي   له  الوجوه اليت يقع هبا الرت 

 ومجلة أقسامه يف املقاييس تنتهي إىل أربعة: : "قال اإلمام الدبوسي  
 (5)."وانعدام احلكم لعدمه، وكثرة أصوله، وقوة ثباته على احلكم املشهود به، قوة أتثري الوصف

 :فعلى أربعة أوجه :ا القسم الثانوأم  البزدوي : "وقال  
األثر بقوة  به،  الرتجيح  املشهود  احلكم  على  ثباته  بقوة  أصوله،  والرتجيح  بكثرة  ،  والرتجيح 
 (6) ."والرتجيح ابلعدم عند عدمه

 . تقسيم األبواب الفرعية املندرجة حتت ابب القياس. وظهر أتثره ابلد بوسي  يف  د

ن مكانة  وال يقلل مِّ ن املنزلة العلمية لكتاب )كنز الوصول(،  ال يُنقص مِّ ابلّدبوسي    وهذا التأثر
  رائد ن ابب أثر الشيخ يف تلميذه، فالدبوسي   ن ابب التقليد، إمنا هو مِّ ليس مِّ   فهو البزدوي العلمية؛  

  ابلدبوسي  ثره  فإن  أت  مدرسة مسرقند األصولية يف املذهب احلنفي ، والبزدوي  حبكم انتمائه هلذه املدرسة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  503،  417(، ص: )1ج: )ت: د. عبدالرحيم يعقوب،  (؛ تقومي أدلة أصول الفقه،  96- 95أصول البزدوي، ص: ) ينظر:    (1)
 (. 15(، ص:)2(، ج: )521

، د. هيثم خزنة، ص: ) (2)  (. 203، 202تطور الفكر األصويل  احلنفي 
 (. 63(، ص: ) 3ج: )ت: د. عبدالرحيم يعقوب،    ، تقومي أدلة أصول الفقه، الدبوسي   (3)
 (. 587أصول البزدوي، ص: )  (4)
 (. 208-207(، ص: ) 3ج: )ت: د. عبدالرحيم يعقوب،    ، تقومي أدلة أصول الفقه، الدبوسي   (5)
 (. 645أصول البزدوي، ص: )  (6)
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؛ فقد  للمنزلة العلمية لكتاب )تقومي أدلة أصول الفقه( عند احلنفية وغريهملتقدمه عليه، و ؛  أمًرا طبيعيًّا
د ة.   مجع أهم املسائل األصولية، وعرضها أبسلوب فيه جِّ

 اصطلح احلنفية على اإلشارة هبا إىل علماء املذهب: ألفاظ -3

، وأكثر البزدوي   هبا عن علماء املذهب  يُعربَّ للحنفية ألفاظ خاصة متعارف عليها يف املذهب   
 من استعماهلا؛ ألن  الفئة املقصودة ابلكتاب تعرف من املقصود هبا، ومن هذه األلفاظ:

 : أصحابنا أ. 
،  ، وحممد بن احلسن فقطيوسف وأو أب ، يوسف، وحممد بن احلسن و، وأبحنيفة و: أبيُراد به

 ويدل سياق الكالم على املقصود هبا، من ذلك قوله:(1) ،أو علماء املذهب احلنفي  بشكل عام
 ( 2)."صحابنا املتقدمنيأ " ،" صحابنا أمن " ،"صحابنا أبعض  "،"صحابنا أ قال "

  :مشاخينا  ب.
رمحه هللا من علماء مذهبه."    ك اإلمام أب حنيفةرِّ مل يُدْ   نْ ة مَ ")املشايخ( يف اصطالح احلنفي  

  :ذلك قولهومن  (3) ، ة املشايخ(: "أكثرهم"و)عام  
مشاخينا قال  " ""عامة  مشاخينا"،  مشاخينا "  ،قول  من   من"  "،مشاخينا وبعض  "،  "مجاعة 

   (4)  ". مشاخينا 
 :  علماؤان  ج.

 :ذلك قوله ومن (5) ، وأب يوسف، وحممد بن احلسن،يُطلق على األئمة الثالثة: أب حنيفة
    (6) "رمحهم هللا لعلمائنا  صل كبريأوهذا "، " رمحهم هللا علماؤان عمل به، ""رمحهم هللا علمائنا  قول"

 : عندمها  د.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 313(، ص: )1ينظر: املذهب احلنفي، أمحد النقيب، ج: ) (1)
 (. 459، 622، 248، 468أصول البزدوي، ص: )  (2)
 (. 322، 328(، ص: )1املذهب احلنفي، أمحد النقيب، ج: ) (3)
 (. 689، 544، 172،  170، 127)أصول البزدوي، ص: ينظر:  (4)
 (. 323(، ص: )1املذهب احلنفي، أمحد النقيب، ج: )ينظر:  (5)
 (. 696، 612، 208أصول البزدوي، ص: )  (6)
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قوله بعد   مثاله:  (1)، وحممد بن احلسن، إذا مل يسبق مرجعه،ويريد به الص احبني: أب يوسف
الرضا ابلسبب واحلكمعندمها يف اإلكراه: "أم ا    رأي أب حنيفة ل  هذكر  يُعدم  فدل     (2)".: فإن اإلكراه 

 ، وحممد. أبو يوسف :الس ياق أن  املقصود بـ )عندمها(

 هب الفقهية األخرى: ااثنًيا: أعالم املذ
 منها: نقل البزدوي عن أعالم املذاهب الفقهية األخرى،  

 :  الّشافعيّ املذهب  - 1
 : فقد نقل عنه أكثر من مائة قولن النقل عنه،  وأكثر مِّ ،  الش افعي  اإلمام    اعتىن البزدوي  أبقوال 

بعض  وقال  ، ""الّشافعيّ قال  "  :قوله  مثل  عن طريق أصحابهينقله  أو  ،  مباشرةينسبه إليه    أ.
 ( 3)."أصحاب الّشافعيّ 

  ، وقوله: "الّشافعيّ وُُيَكى هذا عن  قوله: "ويف مواضع ال جيزم بنسبة القول إليه، مثل  ب.  
   (4)  "رمحه هللا أشبه مبذهب الشافعيوهذا "

 :املذهب املالكيّ  -2
 : بقولهيف مخسة مواضع، نسب القول إليه مباشرة يف اثنني منها  كر اإلمام مالكذِّ جاء    

 (5) رمحه هللا" وقال مالك"  ،"نسأبن  قال مالك "فقد 

 : بقولهدون اجلزم بنسبته إليه ى قوله عن طريق أصحابه، كَ حَ  ى ويف الثالثة األخر 
  ى أصحاب مالك كَ وحَ "  ،"رمحه هللا فيما ُُيَْكى عنه  مالك"وقال  ،  "بعض أصحاب مالكوهو قول  "

       (6)عنه". نسأبن 

    :املذهب الظّاهريّ  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 324(، ص: )1املذهب احلنفي، أمحد النقيب، ج: )ينظر:  (1)
 (. 785أصول البزدوي، ص: )  (2)
 (.589، 508املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (.565، 534املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (.277، 250ص: )املرجع نفسه،  (5)
 (. 391، 369، 119، ص: )املرجع نفسه (6)
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 ( 2) نكار حجية القياس.إب قوله  (1) عن داود األصبهان نقل

 اثلثًا: أعالم اللغة العربية:
أعالم اللغة العربية يف القواعد األصولية اللغوية؛ من ابب الد قة يف  اعتىن البزدوي  بنقل أقوال   

 النقل عن أهل االختصاص، ومن أعالم اللغة العربية الذين نقل عنهم: 

   (3) :الفراء -1
 ( 4) ..."لذلك واحتج الفراء : "بقوله)إذا( للشرط احملض،  ن  يف االحتجاج على إ نقل عنه قوله

   (5) :ثعلب -2
 ( 6) ".من أئمة اللغة وأظنه اختيار ثعلب: "بقولهنقل عنه قوله بعدم جواز نقل احلديث ابملعىن 

 ق، واملذاهب:رَ الفرع الثاين: الف  
 ق واملذاهب اليت نقل عنها البزدوي ، ومنها:  رَ تعددت الفِّ  

 ية: د  قَ أّواًل: املذاهب العَ 

 : اليهود
 :وهم يف ذلك فريقان  ،وقالت اليهود لعنهم هللا بفساده": بقوله، خسْ قوهلم بفساد الن  نقل 

 (7) ."اا وتوقيفً هو ابطل مسعً  :وقال بعضهم . ه ابطل عقاًل ن  أ :قال أحدمها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داود األصبهان: داود بن علي  بن خلف أبو سليمان، امللقب بـ: الظ اهري ، مؤسس املذهب الظاهري ، من األذكياء املوصوفني    (1)

أصبهان، ُولد يف الكوفة، ونشأ ببغداد، روى عن أب ثور، وإسحاق بن راهويه، اتصف ابلزهد، والورع، له  ابلغزارة العلمية، أصله من  
 (. 207ه(. ينظر: معجم األصوليني، ص: )270مؤلفات كثرية منها: كتاب اإلمجاع، وكتاب إبطال القياس، تويف ببغداد سنة: )

 (.554ينظر: أصول البزدوي، ص: ) (2)
، أبرع الكوفيني يف علمهم، وقال ثعلبالفراء (3) ما كانت عربية؛   : لوال الفر اء : أبو زكرًيء حيىي بن زًيد بن عبدهللا بن منصور الد يلمي 

القرآن، تويف يف طريق مكة سنة: ) يوازى هبا كتاب، منها كتاب يف معان  له كتب ال  ينظر:  207ألهنا حص نها، وضبطها،  ه(. 
 (. 133-131طبقات النحويني واللغويني، الزبيدي ، ص: )

 (. 289أصول البزدوي، ص: )  (4)
يزيد الشيبان ، البغدادي ، حمد ث، إمام النحو، قيل عنه: أعلم الكوفيني ثعلب، كان صدوقًا،  : أبو العباس أمحد بن حيىي بن ثعلب (5)

(. ينظر: طبقات النحويني واللغويني، الزبيدي ، ص:  291عالِـًّما ابملعان، حافظًا للغة، من مصنفاته اختالف النحويني، تويف سنة: ) 
(141-150 .) 
 (. 425أصول البزدوي، ص: )  (6)
 (. 487جع نفسه، ص: )املر  (7)
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 اثنًيا: املذاهب الكالمية:  

 ن املذاهب الكالمية، مها:نقل عن مذهبني مِّ 

 :املعتزلة - 1
 : ن ذلكمِّ و وقد اهتم بنقل أقواهلم، والرد عليهم، وبيان فساد ما ذهبوا عليه،  

 (1) ن من الفعل من شروط صحة الن سخ. مك  قوهلم: أن  الت  أ.  

 ( 2) مصيب.قوهلم: بتعدد احلقوق، وأن  كل  ُمتهد ب. 

فوق    ،على القطع والبتات  ،حمرمة ملا استقبحه  ،العقل علة موجبة ملا استحسنه  أن  قوهلم: "ج.  
 ( 3) ."العلل الشرعية

 (4):األشعرية - 2 
وإذا جاء الس ْمع:  ،  معدون الس  أصاًل  ة ابلعقل  ربْ إنه ال عِّ "يف ابب العقل:    قوهلم بنقل    صر ح

 (5) ".ال للعقل  ،ربةفله العِّ 
   (6) مات فهو معذور.فغفل عن االعتقاد حىت ن مل تبلغه الدعوة، وقوهلم: أن  مَ   

 اثلثًا: مذاهب أهل اللغة العربية: 

أكثر النقل عن أهل اللغة العربية يف ابب حروف املعان؛ ألهنا من كالم العرب، وإمنا جاءت  
ج نقل أقواهلم، مث اختيار واحًدا  ومن منه  ،(7) يف كتب أصول الفقه للحاجة إليها يف استنباط األحكام،

 : ومن هذه املذاهب منها،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.493، ص: )أصول البزدويينظر:  (1)
 (.615، 99ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 706املرجع نفسه، ص: ) (3)
فرق كالمية، وهم أصحاب أب احلسن علي  بن إمساعيل األشعري ، املنتسب إىل أب موسى األشعري ، خرجت عن األشعرية:    (4)

  م املعتزلة، تعتمد على الرباهني، والدالئل العقلية، والكالمية يف حماججة خصومها، من أشهر علماؤها: القاضي أبو بكر الباقالن ، وإما
(؛  81(، ص: )1. ينظر: امللل والنحل، الشهرستان، ج: )، وأبو إسحاق الشريازي، وأبو حامد الغزايل  احلرمني أبو املعايل اجلويين  

 (.  88-87(، ص: )1املوسوعة امليسرة يف األدًين، ج: )
 (. 706أصول البزدوي ، ص: )  (5)
 (. 707، ص: )املرجع نفسهينظر:  (6)
 (. 3(، ص: )2احمليط، الزركشي ، ج: )ينظر: البحر  (7)
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   (2) : والكوفيون(1) البصريون -1
نسب األقوال إليهم بلفظ: )الكوفيني، والبصريني(، ولفظ: )أهل الكوفة، وأهل البصرة(، ومن   

 أمثلة ذلك: 
   )الكوفيون والبصريون(:أ. 

  وأم ا   ،...  الكوفينيمذهب أهل اللغة والنحو من  "  بلفظ:،  )إذا(  نقل عنهم اختالفهم يف معىن 
 .(3)."فقد قالوا.. من أهل اللغة والنحوالبصريون 

، مث ذكر الثمرة  على مذهب الكوفيني، والصاحبني على مذهب البصريني   وذكر أن  أب حنيفة  
 ( 4)   الختالفهم.الفقهية 

 (:   أهل الكوفة وأهل البصرة) ب.
أهل نقل اختالفهم يف إعراب املقسم به بعد حذف حرف القسم بقوله: "ولكنه ابلن صب عند  

 ( 5)."أهل الكوفةوابخلفض: عند ، وهو مذهبنا، البصرة

أهل   مذهب  فأصله أُيُُن هللا، وهو مجع: ُيني، وهذا "  :بقوله،  )أمي هللا(  معىن   يف نقل اختالفهم  
لة وضعت للقسم، ال اشتقاق هلا، أهل البصرة مذهبو  وأم ا ،الكوفة  ( 6) ".وهو قولنا: أن  ذلك صِّ

أهل  ونقل عن أهل الكوفة قوهلم إن  )إذا( للشرط احملض، مثل إِّن، بقوله: "وقد اد عى ذلك  
 (7)."الكوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من املدارس النحوية، نشأت يف البصرة اليت شادت صرح النحو، من أشهر علمائها: أول النحاة يف البصرة: أبو إسحاق    البصريون:(1)

، واخلليل بن أمحد الفراهيدي، الذي أقام صرح الن حو، والص رف، وخلفه تلميذه: أبو األسود الدؤيل ، وت لميذه األخفش الذي احلضرمي 
 (.  93-20روى كتابه. ينظر: املدراس النحوية، شوقي ضيف، ص: )

، وتلميذه    الكوفيون:   (2) من املدراس النحوية، نشأت يف الكوفة، متأخرة عن مدرسة البصرة، أتسس النحو يف الكوفة على يد الكسائي 
، وُيشك ل النحو الكويف  مدرسة مستقلة، من أهم مميزاهتا: التوسع يف رواية األشعار، وعبارات اللغة عن مجيع العرب، على عكس  الفر اء

، والفراء، وثعلب، ينظر: املرجع نفسه، ص: )  (.     159-151مدرسة البصرة، من أشهر علمائها الكسائي 
 (. 287أصول البزدوي، ص: )  (3)
 (. 288فسه، ص: )ينظر: املرجع ن (4)
 (. 284ص: )املرجع نفسه،  (5)
 (. 284املرجع نفسه، ص: ) (6)
 (. 289املرجع نفسه، ص: ) (7)
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   رابًعا: فرق ومذاهب أخرى: 

 ( 1) :من األصوليني  الواقفية  -1
 من أقواهلم اليت نقلها:  

    (2) .قوهلم ابلتوقف يف داللة صيغة األمر نقل :الواقفيةأ. 
   (3) .قوهلم ابلوقف يف حكم العام  نقل: من قال ابلوقفب. 
مما ليس بسهو وال طبيعة بشرية،    نقل عنهم قوهلم ابلوقف يف أفعال النب  :  الواقفونج.  

  (4) .فال حيكم فيها بوجوب، وال ندب، وال إابحة إال بدليل

 ( 5) أهل احلديث: -2
 من أقواهلم اليت نقلها:  

وقوهلم    (6) ،خرب الواحد يوجب علم اليقني   ن  أب  القول نقل عن بعضهم  :  أهل احلديثبعض  أ.  
   ( 9) وقوهلم بعد جواز نقل احلديث ابملعىن.(8) ،من وجه، واتصل من وجه آخر  (7) برد احلديث الذي أُْرسل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن األصوليني  م: طائفة مِّ هُ فَـ الواقفية هم الذين يقفون يف األحكام عند جتاذب األدلة هلا"، وعليه  : "بقوله  الواقفية: عرفهم الطويف    (1)

امتنعت عن اخلوض يف حكم بعض املسائل األصولية؛ لسبب من أسباب التوقف، ومن أبرز القائلني به: املتكلمون من علماء أصول  
(؛  391(، ص: )1ر: شرح خمتصر الروضة، ت: د. عبدهللا الرتكي، ج: ) الفقه، وظهر مذهب الوقف بعد القرن الثالث اهلجري . ينظ

- ه1434/أ(، )2اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، اجمللد الت اسع، العدد: ) مذهب الواقفية يف أصول الفقه، د. فراس الشايب،  
علوم الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية،  (؛ معىن التوقف عند األصوليني، أُين زعاترة، ُملة: دراسات،  76-75ص: )   م(،2013
 (.   161م( ص: )2019(، سنة: )1(، ملحق: )1(، العدد: )46اجمللد: )

 (.123أصول البزدوي، ص: )ينظر:  (2)
 (. 193ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 511ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (4)
األحاديث، ونقل األخبار، وبناء األحكام على النصوص، وال يرجعون إىل القياس ما  أهل احلديث: هم الذين اعتنوا بتحصيل    (5)

 (. 217(، ص: )1وجدوا خربًا، أو أثرًا. امللل النحل، الشهرستان، ج: )
 (.360ينظر: أصول البزدوي، ص: ) (6)
أكان من الت ابعني، أو مِّن اتبعي الت ابعني،  ، سواء  : قال رسول هللا  احلديث املرسل عند األصوليني: "قول من مل يلَق النب     (7)

 (. 314(، ص: )1أو ممن بعدهم." إرشاد الفحول، الشوكان ، ت: سامي بن العرب ، ج: )
 (.393أصول البزدوي ، ص: )ينظر:  (8)
 (. 425املرجع نفسه، ص: )ينظر:  (9)
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نقل عن عام تهم أن  أعلى درجات اإلمساع هو ما يقرؤه احملدث من  : عامة أهل احلديثب.  
   (1)  كتاب، أو حفظ، وأنت تسمعه.

 ( 2)  عن بعضهم القول بعدم حجية القياس.نقل : أصحاب الظواهر من أهل احلديث. ج

 ( 3) : انقشهم يف رد ُمْرسل الت ابعني فمن دوهنم.أصحاب ظاهر احلديث .د

 الفرع الثالث: األقوال اليت أهبم نسبتها إىل قائلها: 

، إذا مل يسبق  ن مذهب ُمعني  مِّ   نقل عن أعالم أبلفاظ مبهمة النسبة، ال تدل على عامل ُمعني  
 : منها، ن املقصودأو يُفهم من الس ياق مَ  مرجعها،

 الّناس:  -1
 (4) ".من الناس"  "، بعض الناس"مثل قوله:   
 الفقهاء:   -2
 (5) "مجع الفقهاءأ وقد  "،"بعض الفقهاءوقال ""،عامة الفقهاء قول  قوله: مثل   

 العلماء:  -3
 ( 6) ."بعض العلماء قال ، ""ولعامة العلماء"مثل قوله: 

 :  بعضهم -4
 ( 7)."بعضهم فقال " "،وزعم بعضهم"مثل قوله: 

 :  منهم -5
 ( 8) "ومنهم من قال"مثل قوله:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.413، ص: )أصول البزدويينظر:  (1)
 (. 554)ينظر: املرجع نفسه، ص:   (2)
 (. 393املرجع نفسه، ص: )ينظر:  (3)
 (.540، 360املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 312، 193، 122ص: )املرجع نفسه،  (5)
 (.251، 122املرجع نفسه، ص: ) (6)
 (.340، 248املرجع نفسه، ص: ) (7)
 (. 125املرجع نفسه، ص: ) (8)
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 :  غريه  -6
 (1) ".وغريهم ، وقال أصحاب الظواهر من أهل احلديث"، "غريهوقال  "مثل قوله: 

 :  ونالحظ من منهج البزدوّي يف إيراد األقوال ما أييت

حضورًا يف الكتاب  ذلك أن  أكثر األقوال  ودليل ظهور أثر املذهب احلنفي  يف الكتاب،  أّواًل:
ممن صر ح أبمسائهم، أو استعمل األلفاظ املتعارف عليها    كانت ألعالم املذهب احلنفي    )كنز الوصول(

حوى أقوال  الكتاب منزلة علمية متميزة يف املذهب احلنفي ؛ ألنه    لذلك انل يف املذهب لإلشارة إليهم،  
   أئمة املذهب.

البزدوي ، وتبني  ذلك مِّ   :اثنًيا  حضور األقوال ما بني أقوال ألئمة    ن تنوع أشكال سعة علم 
 . املذاهب الفقهية، واملذاهب اللغوية، واملذاهب الكالمية، وأهل احلديث، وبعض املذاهب األصولية

يؤخذ عليه غياب أقوال بعض املذاهب الفقهية مثل املذهب احلنبلي ، أو ضعف حضورها    اثلثًا:
وهذا املأخذ سبب يف عدم استيعابه جلميع األقوال يف بعض  مثل ابقي املذاهب غري احلنفية والش افعية،  

 اليت حصر اخلالف فيها بني احلنفية والش افعية. املسائل األصولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.554، 196ص: )   أصول البزدوي، (1)
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 الثّاين: منهج البزدوّي يف إيراد األقوال املطلب 
 ن صور منهج البزدوي  يف إيراد األقوال: مِّ 

 : احلرص على عزو كّل قول إىل قائله، والتصريح بنسبته إليه ما أمكن: أّواًل 
ألن  لإلهبام  وال يقدح يف ذلك وجود أقوال مبهمة القائل؛  ن منهجه عزو األقوال إىل قائليها،  مِّ  

  الفصل الثان يف مبحث األسلوب.يف  ذكرهاأسباب سبق  

 : عدم التصريح ابلقول كاماًل أحيااًن:  نًيا اث
يصرح بقول املخالف،    وخالف يف بعض املواضع فلم ،  والتصريح بهنقل القول كاماًل  ن منهجه  مِّ 
ُشهرة القول مبا يُغين عن التصريح به؛ التزاًما  ؛ ولعل يعود إىل  بقوله: "خالفًا لـ..."  يهابإلشارة إل  واكتفى

 ومن ذلك: القول سبق ذكره،  بـُْعًدا عن التكرار؛ ألن  أو   أبسلوب االختصار،

ا األمر املطلق  م  أو قوله يف األمر املطلق عن الوقت هل جيب على الفور أم على الرتاخي: "  - 1
   (1)."على ما أشران إليه رمحه هللا ا للكرخيّ خالفً فعلى الرتاخي   :الوقت عن

ن  ؛ ألن ه أشار إليه مِّ أن  األمر املطلق عن الوقت على الفور  الكرخي  نرى هنا أن ه مل يذكر قول
 قبل.  

ثره إذا قصر يف تفويت  أو   ، إذا تكامل يف تبديل النسبة  : ثر الكرهأوامنا  "  قوله يف أثر اإلكراه:  - 2
 ( 2)    ".هللا رمحه  للشافعيا خالفً  ،صل هذه اجلملةأفهذا  ، فال  :هدارما يف اإلأو  ،الرضا

 ألن ه سيأيت يف تفصيل املسألة.   (3)  ؛الش افعي  نرى هنا أن ه مل يذكر قول  

 والدقة يف إيراد األقوال: ة،  : األمانة العلميّ اثلثًا 
 ، والد قة يف إيراد األقوال عند البزدوي :األمانة العلمية ن صور مِّ  

؛  استخدامه ألفاظ الت بعيض: "بعض"، "مِّ   - 1 ن" عند نسبة بعض األقوال إىل مذهب ُمعني 
  .مشاخينا""، "بعض افعيةبعض الش  "، "بعض أهل احلديث"، مثل قوله: لئال يُنسب القول إىل الكل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 175) ، ص: أصول البزدوي (1)
 (. 781ص: ) املرجع نفسه، (2)
 (.782أصول البزدوي، ص: )إىل أن  اإلكراه يبطل احلكم عن الـُمكرَه قواًل كان أْم فعاًل. ينظر:  ذهب الش افعي   (3)
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؛ لئال يُنسب قول إىل  مريض اليت تفيد عدم اجلزم يف نسبة القول إىل قائلهغ الت  يَ استخدام صِّ   - 2
   . ه"، "أظن  "مثل: "ُروَِّي"، "حُيَْكى"، "ُحكِّيَ  غري قائله،

لكن ال بد من دليل    ؛هي معلولة  :وقال بعضهم قوله يف مسألة تعليل النصوص: "  ذلك   نومِّ   
   (1)."رمحه هللا افعي  وهذا أشبه مبذهب الش   ،مميز

الد ِّ     الش افعي  ألن هذا املذهب مل ينقل عن  "؛ "الش افعي  قة: قوله: "وهذا أشبه مبذهب  وجه 
 ( 2) ."ل استدل مبسائله عليهب ،نصًّا

 وخاصة األقوال الفقهية، ومن أمثلة ذلك:    توثيق القول بذكر مصدره،ومن األمانة العلمي ة  - 3
  (3) ."كتاب االستحسانيف  فقد ذكر حممد رمحه هللا قوله: "
   (4) ."أحكام القرآنرمحه هللا يف  اجلصاص هذكر   وقوله: "

  فال ينسبه إليه مباشرة،  ،القول مستنبط من فروع القائلتوضيحه أن   ن الدقة واألمانة  ومِّ   - 4
 ( 5)"على ذلك دل ت مسائلهم."، وعند احلنفية:  الش افعي  مثل: قوله بعد بيان حكم االستصحاب عند  

يتعلق بتخصصهم؛ مثل  ومن األمانة العلمية عند البزدوي  الرجوع إىل أهل االختصاص فيما    -5
 رجوعه إىل أقوال أهل اللغة العربية، ومذاهبهم فيما يتعلق ابملسائل ذات الـَمْدرك اللغوي .

 : احرتام القول املخالف، وعرضه مبوضوعية : رابًعا 
الطرف املخالفآب التزام  حرص على   املواضع  داب احلوار من احرتام  ، وعرض قوله  يف اكثر 

   ، ومِّن أمثلة ذلك: بصورة موضوعيةكاماًل مع أدلته 
عرضه ألدلة الشافعي  مِّن الكتاب والس نَّة، واملعقول يف االحتجاج على فساد نسخ الكتاب  

وعرضه ألدل ة منكري القياس بقوله: "واحتج من أبطل القياس ابلكتاب،  .  ابلس ن ة، ونسخ الس نَّة ابلكتاب
     (6)  والس نة، واملعقول."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 565أصول البزدوي، ص: )  (1)
 (. 432(، ص: )3كشف األسرار، البخاري ، ج: )  (2)
 (. 403أصول البزدوي ، ص: )  (3)
 (. 305املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 601املرجع نفسه، ص: ) (5)
 . (555،  495املرجع نفسه، ص: ) ينظر: (6)
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 االستدالل على القواعد األصولية :  الّسادس املبحث  

 الذي يوصل إىل احلقيقة؛   التفكري العلمي  املنهجي    أساليب  أهم    نمِّ   الس ليم  االستدالليـَُعد     
الدليل الصحيح، وكيفي  مِّ   م يقوم على أساس قوي  لْ فالعِّ    ، ة االستدالل به، وما ال يقوم على دليلن 

 عليه.   ُبينَِّ ه افتقر إىل األساس العلمي  الصحيح الذي اب؛ ألن  وافق الصو  فهو مردود وإنْ   ،واستدالل

ومن   ،بطلب الدليل، وقد قرر أكثرهم هذا يف كتبهم  االشتغالعلماء أصول الفقه متيز به  اومم   
م.  لْ ن جهة العِّ إال مِّ   ُرمَ لَّ وال حَ حَ   : يقول يف شيء  أنْ   ا أبدً   أْن ليس ألحدٍ " :  افعي  اإلمام الش    قول   ذلك 
 ( 1)"ة، أو اإلمجاع، أو القياس.نَّ اخلرب يف الكتاب، أو الس   : ملْ هة العِّ وجِّ 

:  ن بعدهن مِّ و هبذا القول منهًجا علميًّا دقيًقا يف الت حر ي سار عليه األصولي  وقد رسم الش افعي  
إبطال كل  قول بال دليل، وعد وه مِّ  الدليل مِّ ن  فقرروا  فالبحث عن  ن أهم األمور عند  اتباع اهلوى؛ 

    (2) املشكالت.  ل  ف الراجح منها، وتظهر الفوائد، وحتَُ رَ األقوال، ويـُعْ  قيمة   األصوليني؛ فبالدليل تتميز

بقوله:   الذي عر فه اجلصاص   ( 3)واملقصود ابالستدالل يف هذا املبحث االستدالل ابملعىن العام،
 (4)"هو طلب الداللة والنظر فيها، للوصول إىل العلم ابملدلول."

 مطالب:  مثانيةيف  بيان ملنهج البزدوي  يف االستدالل على القواعد اليت قررها،  ويف هذا املبحث  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  26الرسالة، اإلمام الشافعي ، ت: د. انجي سويد، ص: ) (1)
 (.101-89الفكر املنهجي العلمي  عند األصوليني، حممد عوام، ص: )ينظر:  (2)
(؛  18ينظر: االستدالل عن األصوليني، د. علي العمريين ، ص: )  ،لالستدالل عند األصوليني معنيان؛ معىًن عام، ومعىًن خاص  (3)

واملعىن اخلاص لالستدالل هو: املعىن الد ال على احلكم على وجه ال يكون  (؛  38االستدالل عند األصوليني، أسعد الكفراوي ، ص: )
حتقيق: د. عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي ، ص:    علم اجلذل يف علم اجلدل، جنم الدين الطويف ، نصًّا، وال إمجاًعا، وال قياًسا. ينظر:  

(81.)   
 (. 9(، ص: ) 4، ت: د. عجيل الن شمي ، ج: )الفصول، اجلصاص (4)
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 املنهج العام يف االستدالل عند البزدويّ : األّولاملطلب 
  للتأكيد  املختصرات األصولية إال أن  البزدوي  اهتم ابالستداللن  مع أن  كتاب )كنز الوصول( مِّ  
القول املختار  صحة  كان يذكر دليل  و مِّن الفروع الفقهية،    اليت استنبطهاالقواعد األصولية  صحة  على  

  .األخرىعنده، وأدل ة األقوال  

اختصر  و   أدل تها أصبحت  القواعد األصولية؛ ألن   بعض    صحة االستدالل على  البزدوي  قد 
مثل قوله يف االستدالل على حجية خرب الواحد: "واختصران هذه   (1)   بدهية فال حاجة لتكرار ذكرها،
 ( 2)".اجلملة؛ لوضوحها واستفاضتها

ن حيث األلفاظ اليت دل ت  لمنهج العام يف االستدالل عند البزدوي ، مِّ بيان ل  هذا املطلب ويف
 ة، وترتيبها.  على االستدالل، وأنواع األدل  

 البزدوّي يف التعبري عن االستدالل: منهجالفرع األول: 
 للتعبري عن االستدالل عند البزدوي  صور متعددة، منها: 

 أّواًل: استعمال ألفاظ وعبارات تدل على االستدالل: 
 يف التعبري عن االستدالل، منها:    متعددةاستعمل البزدوي  ألفاظًا، وعبارات  

 )احلجة(:   - 1
   (3)"ومن احلجة الدالة" ،"لنا  واحلجة" ،"لعامة العلماء واحلجة" :قولهمثل 

  )احتج(: - 2
   (4) ."رمحهم هللا واحتج أصحابنا ": قوله مثل

   )داللة صحة(:  - 3
   (5) ".األصلوداللة صحة هذا " ،"وداللة صحة هذا املذهب" :قولهمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 196ينظر: منهج البحث يف علم أصول الفقه، د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: ) (1)
 (. 365أصول البزدوي : ص: )  (2)
 (. 500، 493، 123)، ص: املرجع نفسه (3)
 (. 119املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (.345، 197املرجع نفسه، ص: ) (5)
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 مثاله: )لنا(: - 4
   (1) ."ل املعقولبَ ن قِّ ل اإلمجاع ودليل مِّ بَ قِّ  نمِّ  دليلا يضً أ ولنا مثل قوله: "

   (2)"انودليالن خفي   ،ظاهران دليالنعلى ما قلنا  ولنا "  :قولهو 
  )الدليل(: - 5

   (3)". على صحة ما ادعينا والدليل" ،املذهب عندان هذا الذي َحَكْينا" أن  والدليل " مثل قوله:
   )دليلنا(: - 6

  (4) ".جوازه، ووجوده مسًعا، وتوقيًفاعلى   ودليلنا " :قولهمثل 
   )استدالاًل(: - 7

 ( 5)."بعمل الصحابة، واملعىن املعقول استدالاًل س ابإلرسال؛ "لكنا نقول ال أب  :قوله مثل
   )وجه قولنا(: -8

   (6)هذا ُجعل بيااًن عادًة وداللًة."  : أن  ووجه قولنا " :قوله مثل
   )أصل ذلك(: - 9

ُ ٱ ََّل يَُكللُِف ﴿ :قول هللا تعاىل :صل ذلكأو " :قوله مثل     "[286]البقرة:  (7)﴾َنۡفًسا إَِّلَّ وُۡسَعَها   َّللَّ
   اثنًيا: طرق أخرى:

 :بغري لفظ يد ل عليهيف االستدالل  ومِّن طُرق البزدوي   

 : ضمن مناقشة القول املخالف إلبطالهالقاعدة   صحةاالستدالل على  
  قوله   املسألة، مث يناقش قول املخالف، ويستدل على بطالنوصورته: أن ه يعرض األقوال يف  

 :ن ذلكومِّ اليت حيددها، ابألدلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 213، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 772املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (.623، 190املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 488ص: )املرجع نفسه،  (4)
 (. 391املرجع نفسه، ص: ) (5)
 (. 485املرجع نفسه، ص: ) (6)
 (. 152املرجع نفسه، ص: ) (7)
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فبعد أن عرض أقوال من أنكر أن  استدالله على أن  احلديث املتواتر يفيد علم اليقني:    -1
: "وهذا  بقولهبني  بُطالن قوهلم ابالستدالل على حجية احلديث املتواتر  احلديث املتواتر يفيد اليقني،  

قول ابطل، نعوذ ابهلل من الزيغ بعد اهلدى، بل املتواتر يوجب علم اليقني ضرورة، مبنزلة العيان ابلبصر،  
   (2) ".. ....(1)وضًعا وحتقيًقا والسمع ابألذن،  

يثبت املراد به   حجة قاطعة،  ه استدالله على حكم اإلمجاع: بدأ الباب حبكم اإلمجاع: أن    - 2
اليقني، مث ذكر قول مَ   حكًما شرعيًّا   وبني  فساد قوله اإلمجاع حجة قاطعة،    أنكر أن    نْ على سبيل 

خالف الكتاب، والسنة، والدليل  ولكن هذا    : "بقولهابالستدالل ابلكتاب، والس نة، والدليل املعقول،  
 (3)... ..." املعقول

 لبزدوّي:ة عند االفرع الثّاين: أنواع األدلّ 
 (4) : عقلي  الليل د  ال، و الدليل النقلي   ويُسم ى: ،معي  س  الليل د  اللألدل ة قسمان:  

 ليل الّسمعّي )الّنقلّي(:الدّ أّواًل: 
قل، وال دخل للمجتهد يف تكوينه، وإجياده، إمنا  "هو الدليل الذي يكون طريقه وأساسه الن   

ه راجع إىل التعبد أبمر منقول عن الشارع، ال  ومُس ي  نقليًّا؛ ألن  يقتصر عمله على فهم األحكام منه،  
 عن نظر، وال عن رأٍي ألحد فيه.

وقول    والعرف،  القطعي ،  اإلمجاع  ويلحق هبما  اتفاقًا،  والس نَّة  الكتاب  النقلية هي:  واألدلة 
الصحاب ، وشرع من قبلنا عند بعض األصوليني." 
 (5)   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقلي على أنه يوجب  "  (1) الدليل  اليقني من غري توقف على استدالل. حتقيًقا: أي يدل  العلم  وضًعا: أي يوجب بوضعه وذاته 

 (. 527(، ص: ) 2اليقني." كشف األسرار، البخاري، ج: )
 (. 354أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 545أصول البزدوي ، ص: )  (3)
(؛ استدالل  371، ص: ) (؛ املنتخل يف اجلدل، الغزايل  132(، ص: ) 1، ج: )ب التلخيص يف أصول الفقه، اجلويين  ينظر: كتا  (4)

، ينظر البحر  62األصوليني ابلكتاب والسنة، د. عياض السلمي ، ص: ) احمليط،  (. وزاد الزركشي قسًما اثلثًا مساه الدليل الوضعي 
 (. 27(، ص: )1الزركشي ، ج: )

 (.210، 209معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب سانو، ص: ) (5)
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 : عند البزدويأنواع الدليل الّنقلّي 

 استدل البزدوي  ابلقرآن الكرمي، والس نَّة النبوي ة، واإلمجاع، ومذهب الصحاب ، والُعْرف والعادة. 

 ليل العقلّي:  الدّ اثنًيا: 
بنفسه من غري احتياج إىل وضع، كداللة احلدوث على احملدِّث، على املطلوب    ما دل  "هو  

 (1) ".واإلحكام على العاملِّ 
    (2) ه إىل الن ظر، والعقل، ال إىل أمر منقول عن الشارع.""ومُس َي عقليًّا؛ ألن  مرد   

 دليل غري األدلة املذكورة يف األدلة النقلية.   هو كل  و  

 :  ، ومن أنواعهما عندهوقد استدل البزدوي ابلدليل الن قلي ، والدليل العقلي  

البزدوي عند  العقلّي  الدليل  استدل  أنواع  االستدالل  :  عنده  د  وُوجِّ واالستحسان،  ابلقياس، 
 وبناء النتائج على املقدمات، والس رب والت قسيم، واجلواز العقلي ، واالستدالل إبثبات الفارق. (3)ابأَلْوىل،

  يف االستدالل مع األدل ة األخرى. (4)   اللغويّ الدليل وظ ف البزدوي   هذا وقد 

 : ترتيب األدلة عند البزدوّي: الفرع الثّالث

     (5)،أمهية يف الرتجيح، واالختيار  هلامراتب األدلة    ألن    ؛ظهر عند البزدوي االهتمام برتتيب األدلة 
ة، مث ، مث الس نَّ فيبدأ بهن دليل يف املسألة تقدمي الكتاب على كل  األدل ة  أكثر مِّ عى عند اجتماع فقد را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 27(، ص: )1البحر احمليط، الزركشي ، ج: ) (1)
 (. 209معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب سانو، ص: ) (2)
اأَلْوىَل على احلكم هل هي قياسية  (3) القياس"  :أيْ   اختلف األصوليون يف طبيعة داللة  فهي    ،احلكم فيها مبين  على وجود أركان 

ابلقياس الشرتاك املسكوت عنه، واملنطوق به يف مناط احلكم"، أم هي لفظية "حتصل بطريق الفهم من اللفظ يف غري حمل  حاصلة  
 (.119، 110داللة األوىل عند األصوليني، عالء القضاة، ص: )ينظر: النطق، فهي جارية ُمرى النطق ال القياس." 

، فتم إدراجها  أراد أهنا قياسية ال لفظية  ه أن    - وهللا أعلم -كتاب )كنز الوصول( يظهر    يف  استدالل البزدوي  ابأَلْوىَل ومن خالل استقراء  
 . العقلية ضمن األدلة 

منهجية البحث يف علم أصول الفقه، أطروحة دكتوراه، حممد  اعترب بعض الباحثني الدليل اللغوي  من األدل ة الن قلية. ينظر: حبث:    (4)
 (. 415حاج عيسى، ص: )

 (.153الفكر املنهجي العلمي  عند األصوليني، حممد عوام، ص: )ينظر:  (5)
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نهج  هذا امل  وخالف،  العقلي  غوي، وآخرها الدليل  الدليل الل  مث   ف،  رْ العُ مث  مذهب الص حاب ،  مث  اإلمجاع،  
 يف مسائل معدودة منها:    

ابتداًء وانتهاًء:   قد م االستدالل ابلس نة، على االستدالل  حيث  مسألة: هل اجملتهد مصيب 
َءاتَيَۡنا   َولُُكً ﴿:  هللا تعاىل  وبقول ،  حبديث عمرو بن العاص  :رمحهم هللا  صحابنا أ ج  واحت"ابلكتاب فقال:  

   (1)"  [79]األنبياء:  ﴾ وَِعلۡٗما  ُحۡكٗما 

 بعد عرض املنهج العام يف االستدالل عند البزدوّي نالحظ: 

، ونصرة أقوال أئمة املذهب، طاملستنباالستدالل عند البزدوي  كان لتأكيد صحة األصل    أّواًل:
 ( 2)  االستدالل يف تقرير األصول.   على وهو خبالف االستدالل عند اجلمهور الذين اعتمدوا 

أن  تعدد األلفاظ الدالة على االستدالل دل  الفكر املنهجي  السليم عند البزدوي القائم    اثنًيا:
  .على التحري، والتثبت

 متثل أصول املذهب احلنفي .  نقلية وعقلية أبدلة ظهور أثر املذهب احلنفي  يف استدالله  اثلثًا:

 أتثره ابلعلوم العقلية مثل املنطق بكثرة األدلة العقلية. رابًعا:

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 620أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 419منهجية البحث يف علم أصول الفقه، أطروحة دكتوراه، حممد حاج عيسى، ص: )ينظر: حبث: (2)
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 : االستدالل ابلكتاب )القرآن الكرمي( عند البزدويّ يناملطلب الثّا
ابلقرآن الكرمي، وجعله يف املرتبة األوىل قبل كل   على حجية القواعد األصولية  استدل البزدوي    
   .األدل ة

 منهجه يف االستدالل ابلقرآن الكرمي ما أييت:  ومن صور  

بنَ الت  أّواًل:   الس ورة  ص  صريح  اسم  وهذا منهجه يف كل  اآلًيت  ،  ، ورقم اآليةاآلية دون ذكر 
ذكر معىن اآلية دون  خرج عن الت صريح بَنص  اآلية يف بعض املواضع؛ إذ اكتفى بو الواردة يف الكتاب،  
بنصها،   بقوله: "  من ذلك:التصريح  ببدل أشق  النسخ  أن يكون حُ استدالله على جواز  م  كْ وجيوز 

املنسوخ عندانكْ حُ   نْ شق مِّ أسخ  النا   الت    ن  أل  ؛م  تبارك وتعاىل نسخ  بعزُية  خْ هللا  يري يف صوم رمضان 
 (1) ."الصيام

َفَمن َشِهَد مِنُكُم  ﴿إشارة إىل قوله تعاىل:    (2) - أي: الص ْوم َحْتًما-   يام": "عزُية الص  ويف قوله
ۡهَر فَلَۡيُصۡمُه    . فرض فيه الصوم دون ختيري   إذ فيها، [185]البقرة:  ﴾ ٱلشَّ

  مثل استدالله على أن    ،ما فيه وجه الداللة على املطلوب فقطما فيه  يذكر من اآلية  اثنًيا:  
؛ (3) [79]األنبياء:    ﴾ َولُُكً َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما وَِعلۡٗما  ﴿تعاىل:    بقوله  اجملتهد مصيب ابتداًء، خمطئ انتهاًء فيما طلبه

ا ذكر اجلزء الذي فيه    . احلكم املقصود فقط الداللة علىفلم يذكر نص  اآلية كاماًل، إمن 

ويف بعضها ال يذكر وجه ستدل هبا، ا اآلًيت اليت  يف كثري منوجه االستدالل   يذكر اثلثًا:  
 ولعل  ذلك يعود إىل وضوح معىن اآلية يف الداللة على املطلوب، من ذلك:االستدالل؛ 

  ﴿َوإِّۡذ َأَخذَ ما ذكر فيه وجه االستدالل: استدالله على حجية خرب الواحد بقوله تعاىل:    - 1
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ََلُبَيلِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوََّل تَۡكُتُمونَُهۥ

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱَّلَّ  . [187: آل عمران] ﴾ ٱَّللَّ

ولو مل يكن    ،عهسْ مبا يف وُ   خُياَطب إمنا    واحدٍ   وكل  مث ذكر وجه االستدالل من اآلية بقوله: "
 ( 4)."ببيان العلم رَ مِّ ملا أُ  ُحج ة:   هخرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 505أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 279(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (2)
 (.322ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 361املرجع نفسه، ص: ) (4)
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  استدالله على أن  شرط األداء هو الُقدرة اليت يتمكن هبا مل يذكر فيه وجه االستدالل:    - 2
الواجب: بقوله: " يَُكللُِف  ﴿وأصل ذلك: قول هللا تعاىل:  العبد من أداء  ُ ََّل  إَِّلَّ وُۡسَعَها    ٱَّللَّ   " ﴾َنۡفًسا 

  . فقد اكتفى بذكر اآلية دون بيان لوجه االستدالل؛ لوضوح معىن اآلية 1.[286]البقرة: 

 جيمع بني االستدالل ابلقرآن الكرمي، واالستدالل أبدلة أخرى، مثل:رابًعا: 

القرآن الكرمي،  ؛ فقد استدل  آبية من  موصواًل، ومفصواًل  بيان التفسري يصح   على أن  استدالله 
 ﴾١٩ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ﴿  : بقوله تعاىلعلى حجية القاعدة  استدل    فقد   :وضم  إليها دلياًل من املعقول 

 .[19]القيامة: 

  ،للرتاخي  :مث:  و: "بقولهمعىن )مُث (    وجه االستدالل يف  ضم إليه االستدالل ابأَلْوىل، بعد بيانمث  
أن    يُرى ال  أ  ،ية املراد به على انتظار البيانق ِّ لعقد القلب على حَ   ؛ابجململ صحيحن اخلطاب  وهذا أل

 ،نة من غري انتظار البيانيف الكتاب والس    صحيح    :ية املراد بهابتالء القلب ابملتشابه للعزم على حق ِّ 
 (2) ."القول ابلرتاخي نَ سُ حَ به: وإذا صح االبتالء  ،ىَل وْ أَ فهذا 

 :  البزدوي يف االستدالل ابلقرآن الكرمي ميكن القولبعد عرض منهج  

 :من حيث سار على هنج األصوليني يف االستدالل ابلقرآن الكرميأن  البزدوي  أّواًل: 

 .اعتباره الدليل األو ل .أ
 . يف أكثر املواضع  التصريح بنص اآلية املستدل هبا، وذكر وجه االستدالل  .ب

 : االستدالل ابلقرآن الكرمي، ولعل ذلك يعود إىليؤخذ عليه قلة   اثنًيا:

   .عن تكرار األدلة مِّن القرآن الكرمي لشهرهتا يبتعدأسلوب االختصار الذي جعله أ. 

وإثبات حجيتها،  ب.     القاعدة  لتقرير  ليس  االستدالل عنده  استدالله كان إلثبات  أن   إمنا 
فكان يكتفي ابلفروع الفقهية اليت بىن عليها األصول  ،  صحة األصل الذي استنبطه مِّن الفروع الفقهية

   للداللة على صحتها، وهذا يُعد من املآخذ عليه؛ ألن الفروع الفقهية ال تُعد دلياًل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 152، ص: ) أصول البزدوي   (1)
 (. 468املرجع نفسه، ص: ) (2)
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 : االستدالل ابلسُّّنة عند البزدويّ الثّالثاملطلب 
، ومع أن  كتاب )كنز  أتيت الس نَّة يف املرتبة الثانية يف االستدالل بعد القرآن الكرمي عند البزدوي   

بقية األحاديث  ب  مقارنةالوصول( حوى الكثري مِّن األحاديث إال ما كان منها لالستدالل كان قلياًل  
 للتمثيل، وتصوير املسائل.  اليت هي

 :  منهجه يف االستدالل ابلسُّنَّة ما أييت صور  ومن  

ن خر جه من علماء احلديث، مَ و ،  احلديث  سند ذكر  ختريج بيذكر نص احلديث فقط دون  أّواًل:  
فينقل  ؛  نقل لفظ احلديثيف  تساهل    عنده، و حة أو الض عفابحلكم عليه ابلص    ؛رتبة احلديثل   بيانوال  

   احلديث ابملعىن، وقد يستدل حبديث ضعيف، ومن أمثلة ذلك:

ويف "فيه:    استدالله على أن األهلية القاصرة كافية جلواز ما هو نفع حمض حبديث قال   - 1
واضربوهم عليها    ،اروا صبيانكم ابلصالة إذا بلغوا سبعً مُ : )قال النب    ،نة املعروفةذلك جاءت الس  

 (1) ."(اإذا بلغوا عشرً 

   :داود أب يف سننبينما لفظ احلديث 

لصَّاَلة     ُمُروا):  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّ هِّ، قَاَل:   َأْواَلدَُكْم اب 
َها  ن نَي، َواْضر بُوُهْم َعَليـْ ع    َعْشٍر،أَبـَْناُء َوُهْم  َوُهْم أَبـَْناُء َسْبع  س  نَـُهْم يف  اْلَمَضاج     (2) .(َوَفرّ ُقوا بـَيـْ

 ما أييت: ابحلديث الس ابق ُنالحظ على استدالل البزدوّي و

 .ر الكتاب الذي خر جهكْ ر راوي احلديث، وذِّ كْ أغفل البزدوي  ذِّ  .أ 

 لفظ احلديث أقرب ما يكون إىل نقل احلديث ابملعىن. .ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 717أصول البزدوي ، ص: )  (1)
، كتاب الصالة، ابب مىت يُؤمر الغالم ابلصالة، رقم:  قره بلليشعيب األرانؤوط، حممد كامل  أخرجه أبو داود يف سننه، ت:    (2)
 (.  367(، ص: )1وقال احملقق: إسناده َحَسن، ج: )(، 495)
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  على سبيل اليقني   يثبت املراد به حكًما شرعيًّا  قاطعة،أن  اإلمجاع حجة  استدالله على    - 2
فهو عند    :انً سَ رآه املسلمون حَ   ما)  :  وُسئِّل عن اخلمرية يتعاطاها اجلريان، فقالقال فيه: "  حبديث
 ( 1)(."نسَ هللا حَ 

 يؤخذ على هذا احلديث: و 
ضعيف نقل معناه، حديث  ل منها:  حديثني؛ األو    من   عَ مجِّ   -وهللا أعلم - أن  هذا احلديث  

 الش اهد فقط، واحلديثان مها:  نقل منه حمل  موقوف حديث والثان: 

َعن    َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ    : َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة َعْن أَبِّيهِّ َعْن َعائَِّشَة قَاَلتْ عن ه:  األّولاحلديث  
َا ُهَو َأمر ُمَوافق َبنْيَ    ، لَْيَس ب َذل َك أبَْس  )  :فـََقالَ   ، َفرَيُد وَن َأْكثـََر أَْو أََقلَّ   ،اخلمرية َواخْلْبز نـُْقرُِّضُه اجلِّريَانَ  إ ّنَّ

 (2) (.اجلْ ريَان  َولَْيَس يـَُراُد ب ه  اْلَفْضلَ 

 ( 3)."هذا احلديث غري خمرٍَّج يف شيٍء من "الكتب السِّ تَّة"، ويف إسناده من جتهل حالهو"

إِّنَّ هللاَ َنَظَر يفِّ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فـََوَجَد قـَْلَب حمَُمٍَّد  " قال:  بن مسعود عبدهللا عن : الثّايناحلديث 
هِّ، فَابـْتَـَعثَُه بِّرَِّسالَتِّهِّ، مُثَّ َنَظرَ   اْلعَِّبادِّ بـَْعَد   يفِّ قـُُلوبِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخرْيَ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فَاْصَطَفاُه لِّنَـْفسِّ

َفَما رََأى   ى دِّينِّهِّ،قـَْلبِّ حمَُمٍَّد، فـََوَجَد قـُُلوَب َأْصَحابِّهِّ َخرْيَ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَبِّيِّ هِّ، يـَُقاتُِّلوَن َعلَ 
   (4)  هللا  َسيّ ئ  " اْلُمْسل ُموَن َحَسًنا، فـَُهَو ع ْنَد هللا  َحَسن ، َوَما رََأْوا َسيّ ًئا فـَُهَو ع ْندَ 

 ونالحظ على هذا االستدالل:
 أ. أن ه مجع بني حديثني على أهنما حديث واحد. 

 ابألحاديث الضعيفة.  االستدالل .ب

 التساهل يف نقل لفظ احلديث. .ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 546أصول البزدوي ، ص: )  (1)
(، وينظر: ختريج أحاديث  194(، ص: )2، ج: )مسعد السعدن ، حممد فارسوزي ، ت: التحقيق يف أحاديث اخلالف، ابن اجل (2)

 (.336البزدوي ، قطلوبغا، ت: حممد أديب الصاحل، عبدهللا كحيالن، ص: )
 (. 106(، ص: )4تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، ابن عبداهلادي، ت: سامي بن جاد هللا، عبدالعزيز اخليان ، ج: )  (3)
(، ص:  3(، ج: )3600"، رقم: )أخرجه أمحد يف املسند، وقال أمحد شاكر: "إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود  (4)
 (. 337(، وينظر: ختريج أحاديث البزدوي ، قطلوبغا، ت: حممد أديب الصاحل، عبدهللا كحيالن، ص: )505)
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معىن احلديث، مثل استدالله  بذكر  كتفى  ي  بَنص  احلديث، ويف بعض املواضع  التصريحاثنًيا:  
 من الفعل ليس شرطًا يف النسخ:  نك  مَ على أن الت  

االستدالل  َبني  وجه  احلديث، مث  "بقوله،  منه  استدل مبعىن  لنا:  النب    : واحلجة  ر  مِّ أُ   أن 
 ( 1)".ما زاد على اخلمس خَ سِّ مث نُ   ،خبمسني صالة ليلة املعراج

اإلسراء  إشارة إىل حديث فرض الصالة يف رحلة املعراج الذي ورد يف حديث رحلة    قولهويف  
   (2) .واملعراج الطويل

يذكر وجه الداللة من احلديث مىت احتاج املقام لذلك، ويرتكه إذا كان احلديث واضح  اثلثًا:  
  ذلك:  ومثال  الداللة على معناه،

 :بقوله  (3) استدالله على أن  قصر الصالة ابلسفر رخصة إسقاط،ما ذكر فيه وجه الداللة:    - 1
  الصالة   فقال النب عليه  ؟ وحنن آمنون  الصالة   نقصر أ  :عمر رضي هللا عنه قال  أن    يَ و فما رُ   :ليلا الدّ أمّ "
     (4).("فاقبلوا صدقته  ،هذه صدقه تصدق هللا هبا عليكم نّ إ) :السالمو 

إسقاط حمض ال    :والتصدق مبا ال حيتمل التمليك  ،اه صدقةمس  بقوله: "  ذكر وجه الداللةمث   
 ." ىلوْ ن تلزم طاعته أَ مَّ فمِّ  ،القصاص إذا عفاَكَويلِّ   ،زم طاعتهتلوإن كان املتصدق من ال   ،حيتمل الرد

االستدالل  الذي سبق ذكره      حبديث ابن مسعود ذكر فيه وجه الداللة: استدالله  ي  مل  ما   - 2
اْلُمْسل ُموَن َحَسًنا، فـَُهَو ع ْنَد هللا  َحَسن ، َوَما رََأْوا َسيّ ًئا فـَُهَو  َفَما رََأى  ):  على أن  االمجاع حجة قاطعة 

   (5) (ع ْنَد هللا  َسيّ ئ  

 .لوضوح معىن احلديث يف الداللة على احلكم؛ منه ذكر احلديث ومل يذكر وجه االستدالل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 493أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (.  99(، ص: )1(، ج: ) 349أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب كيف فُرِّضت الصلوات يف املعراج؟، رقم: ) (2)
 (. 337أصول البزدوي ، ص: )  (3)
(، بلفظ: َعْن يـَْعَلى ْبنِّ أَُميََّة،  310(، ص: )1(، ج: )686أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، رقم: )  (4)

:  قَالَ  ﴾  : قـُْلُت لُِّعَمَر ْبنِّ اخلَْطَّابِّ
ْۚ
ۡفُتۡم أَن يـَۡفتَِّنُكُم ٱلَّذِّيَن َكَفُرٓوْا فـََقْد أَمَِّن النَّاُس،  ﴿فـََلۡيَس َعَلۡيُكۡم ُجَناح  أَن تـَۡقُصُرواْ مَِّن ٱلصََّلوَّٰةِّ إِّۡن خِّ

ْنُه، َفَسأَْلُت َرُسوَل هللاِّ  ْبُت مِّ ْبُت ممَِّّا َعجِّ َا َعَلْيُكْم، فَاقْـبَـُلوا َصَدقـََتُه(. َعْن َذلِّكَ  فـََقاَل: َعجِّ  ، فـََقاَل: )َصَدقَة  َتَصدََّق هللاُ هبِّ
 (. 129سبق خترجيه ص: ) (5)
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 :  البزدوي يف االستدالل ابلسُّنَّة النبوية ميكن القول منهجبعد عرض  

القواعد اليت قر رها يف ابب الس نَّة، اليت تضبط    مل يلتزم يف استدالله ابلس نَّة بتطبيق  أن  البزدوي  
 :ومِّن مظاهر ذلكن حيث صحة الس َند، وضبط املنت، رواية احلديث؛ مِّ 

قام  قد  ، و لألحاديث، أو احلكم عليها ابلص حة، أو الضعفمل يوجد يف الكتاب ختريج    -1
مثل صنيع  حاديث  يف عدم خترجيه لأل  البزدوي  صنيع  قاسم بن قطلوبغا بتخريج أحاديث الكتاب، و 

 (1)   احلديث.ن غري املشتغلني بعلم  أكثر األصوليني مِّ 

يف كتب الس نَّة؛ فكان ينقل احلديث ابملعىن، أو بلفظه   ةاحلديث الوارد   أبلفاظ مل يلتزم    -2 
املشهور، وقد صحح بعض الباحثني هذا االستدالل فقال: "االستدالل صحيح، واللفظ املستدل به  

   (2) أفصح، وأدل  على املطلوب."  اللفظ الصحيح الث ابت عن الرسول يؤدي الغرض، وإْن كان 

مجع بني حديثني على أهنا حديث واحد، وبعد التخريج من كتب احلديث يتضح أهنما    -3 
، وقد  أهل االختصاص مِّن ُكُتب الس نَّة املشهورةحديثان، وقد يؤخذ عليه هنا أن ه مل يرجع إىل كتب  

 مثل فعله يف االستدالل ابللغة العربية.  ُعرف عنه الد قة يف النقل عن أهل االختصاص

وقد التمس هلم العذر بعض  أبحاديث ضعيفة، مثل فعل كثري من األصوليني،  استدل    -4 
يضُ  الضعيف  استدالهلم ابحلديث  أهنم يف  من  م  الباحثني:  ودليل  أخرى صحيحة،  أحاديث  إليه  ون 

 (3)   منه.القرآن أقوى 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 242ينظر: استدالل األصوليني ابلكتاب والسنة، د. عياض السلمي ، ص: )  (1)
 (. 247املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 253ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (3)
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 : االستدالل ابإلمجاع عند البزدويّ الرابعاملطلب 
وقد تنوعت صور  جاء االستدالل ابإلمجاع عند البزدوي  يف املرتبة الثالثة بعد الكتاب، والس نَّة،   

واستعمل ألفاظًا    أهل اللغة العربية،  واألصوليني، وإمجاع  ،مجاع الفقهاءإاإلمجاع اليت نقلها؛ فقد نقل  
 .مثل: أمجع، وإمجاع، واتفقوا، قاطبة، عامة دل ت على اإلمجاع 

 : ما أييت عصور منهجه يف االستدالل ابإلمجا ومن  

 أّواًل: االستدالل إبمجاع الفقهاء واألصوليني: 
 ومن أمثلة ذلك:  البزدوي،وهي مِّْن أكثر صور اإلمجاع عند 

 : ، مثال ذلك( وما تفرع عنهإمجاعلفظ: ) - 1
العام الذي حلقه خصوص يبقى حجة، معلوًما كان املخصوص أو ُمهواًل،    استدالله على أن  أ.  

 . على االحتجاج ابلعموممجاع السلف إ :وداللة صحة هذا املذهب"، بقوله: إال أن  فيه ضرب شبهة
وذلك دون خرب    ،حادعلى جواز التخصيص ابلقياس واآل   مجاعهم إ   : وداللة أن يف ذلك شبهة 

    (1)."الواحد حىت صحت معارضته ابلقياس

وإذا كانت احلقيقة متعذرة  "  استدالله على أن  احلقيقة إذا تعذرت ُيصار إىل اجملاز، بقوله:  ب.
 ( 2) ."لعدم املزامحة  ابإلمجاعأو مهجورة صري إىل اجملاز 

على قبول أخبار اآلحاد من    وأمجعت األمةاستدالله على حجية خرب اآلحاد بقوله: "  ج.
 ( 3)."وغريهم ،واملضاربني   ،والرسل ،الوكالء

هلية الوجوب  أا  أم  بقوله: "،  استدالله على أن  أهلية الوجوب تثبت بعد وجود ذمة صاحلة  د.
بناء على    ؛رمحهم هللاإبمجاع الفقهاء    ،صاحلة للوجوبولد وله ذمة  يُ   دمي  ن اآل أو   ،على قيام الذمة  فبناء  

  (4) ".العهد املاضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 197أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 234املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 365املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 710ص: ) ،املرجع نفسه (4)
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يصح موصواًل فقط بقوله:    وهو التعليق ابلش رط، واالستثناء،  استدالله على أن بيان التغيري  ه.
  (1) ."مجع الفقهاءأ  على هذا مفصواًل  وال يصح   ،ذلك موصواًل   صح  منا يَ إو "

 (: اتفقوالفظ: ) - 2
وعلماء الدين رضي هللا عنهم : "بقوله  ك من مدارك الش رعرَ دْ استدالله على أن  القياس مَ   مثل

  ص  ال نَ   حكامها إىل ما أصول الشرعية لتعدية  على أن القياس ابلرأي على األ  هنم اتفقواإ ف  ،مجعني أ
   (2)إلثباهتا."حكام الشرع ال حجة  أ مدرك من مدارك  :فيه

 إبمجاع أهل اللغة العربية:اثنًيا: االستدالل 
 من أمثلة استدالله إبمجاع أهل اللغة العربية:  

رب  ومن هذا الض  بقوله: "  : نكرة يُراد هبا جزء مما ُتضاف إليه)أي (  أن    استدالله على   -1
   (3) ."إمجاع أهل اللغةوهي نكرة يراد هبا جزء مما تضاف إليه، على هذا  (أي)كلمة: 

"وهي عندان ملطلق العطف، من غري تعر ض    استدالله على أن الواو ملطلق العطف بقوله:  - 2
   (4) ".هذا عامة أهل اللغة وأئمة الفتوىوعلى  ،وال ترتيب ،ملقارنة

 : نالحظبعد عرض منهج البزدوي يف االستدالل ابإلمجاع  

 : دليل على  اإلمجاع اليت استدل هبا، وتنوع أساليبه يف التعبري عنها صورتنوع 

؛ فهو أييت عنده يف املرتبة الثالثة بعد  مرتبة اإلمجاع املهمة بني األدلة الن قلية عند البزدوي    -1
 الكتاب والس نَّة.

بل   فحسب،  ؛ إذ أنه مل يكتف ابالستدالل إبمجاع الفقهاء واألصوليني البزدوي   سعة علم  -2
 مجع معه إمجاع أهل اللغة العربية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 472ص: )   أصول البزدوي ، (1)
 (. 554املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 210املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 246املرجع نفسه، ص: ) (4)
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 : االستدالل مبذهب الّصحايّب عند البزدويّ اخلامساملطلب 
  بني فهو عنده يف املرتبة الرابعة  مبذهب الصحاب ؛  االستدالل  اإلكثار من  البزدوي   ن منهج  مِّ 

 . األدل ة النقلية، بعد الكتاب، والس نَّة، واإلمجاع

 : ما أييت ستدالل مبذهب الّصحايبّ منهجه يف االصور ن  وم  

س  لكنا نقول ال أبعلى حجية العمل ابحلديث املرسل بقوله: "بعمل الصحابة  استدالله    أّواًل:
 ".واملعىن املعقول ،الصحابةبعمل  استدالاًل  ابإلرسال؛

مِّ  شواهد  ثالثة  ذكر  الصحابة مث  عمل  بقوله:    ن  ابإلرسال  عملهم  على  عمل  "دل ت  أما 
 عليه   فردت   (.فال صوم له  : ا أصبح جنبً   نْ مَ )   :قال  ى أن النب  ا روَ م  ـل  هريرة    ن أابإف  :الصحابة

 ( 1) رضي هللا عنهما.  مسعته من الفضل بن عباس  : قال ،عائشة رضي هللا عنها
   (2)."نه كان معروفا عندهمأذلك على   فدل  

مل    إرسال احلديث كان معروفًا عند الصحابة؛ فأبو هريرة    فعمل أب هريرة دل  على أن  
 رضي هللا عنهما.  الفضل بن عباسإمنا مسعه من  يسمع احلديث من الرسول  

واالحتجاج ابلعموم من  بقوله: "  يوجب احلكم قطًعا، ويقيًنا،العام  أن   على    استدالله  اثنًيا:
 : مث ذكر صورتني من عمل للصحابة   (3) "،السلف متوارث

 تكون بوضع احلمل.أن  عِّد ة احلامل املتوىف زوجها   بن مسعودعبدهللا  قول األوىل:
   (4) بتحرمي اجلمع بني األختني وطًئا مبلك اليمني. علي قول الثانية: 

استدالله بعمل الصحابة على أن  األعمى، واحملدود ابلقذف، واملرأة، والعبد من أهل    اثلثًا:
رواية احلديث ممن ابتلى    وقد ثبت عن أصحاب رسول هللا  الرواية، وأن  خربهم حجة، بقوله: "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  26176أخرجه بلفظه: أمحد يف مسنده، املسند، أمحد بن حنبل، ت: أمحد شاكر، محزة الزين، مسند الس يدة عائشة، رقم: ) (1)

 (، وقال احملقق: إسناده صحيح. 182(، ص: )18ج: )
 (. 391أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 193ص: )املرجع نفسه، ينظر:  (3)
 (. 441-440(، ص: ) 1(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )195- 194)ص:  املرجع نفسه، ينظر:  (4)
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وقبول النب    ،ورجوعهم إىل قول عائشة رضي هللا عنها  ،والعبيد  ،وقبول رواية النساء  ،بذهاب البصر
 ". (2 )من الصحابة  وغريمها (1) وسلمان ،عليه الصالة والسالم خرب بريرة

  ( 3)   وقال ابن مسعود يف حديث املفو ِّضة:: "  استدالله على أن  احلق  واحد بقول ابن مسعود  رابًعا:
، وهللا ورسوله  إْن أصبت: فمِّن هللا، وإْن أخطأت: فمن ابن أم  عبد، ويف رواية: فمين  ومِّن الشيطان

   (4) منه بريئان."

 :م ن استدالل البزدوّي مبذهب الصحايبونالحظ  

، خالفًا للشافعية،  احلنفية قالوا حبجية قول الصحاب    أثر املذهب احلنفي يف الكتاب؛ ألن  ظهور  
م على القياس إذا مل خيالفه  قدَّ  مُ قول الصحاب    أن    :األصل عند أصحابنا"يف حجيته:    وقد قال الدبوسي  

  جيوز أنْ القياس؛ ألن القياس خيالفه، وال  ن طريق  يقال: إنه قاله مِّ   أحد من نظرائه؛ ألنه ال جيوز أنْ 
  ". (5 )ن رسول هللا ه قاله مساًعا مِّ ه قال جزافًا؛ فالظاهر أن  قال إن  يُ 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومن َعمِّي يف آخر حياته مثل: ابن عباس، وابن عمر،  رواية من ابتلي بذهاب البصر: مثل ابن أم مكتوم، وعتبان بن مالك   (1)

، والعبيد مثل: انفع، وسامل،  ريهن من أزواج النب  ، ورواية النساء مثل: عائشة، وحفصة، وغ وجابر بن عبدهللا، وواثلة بن األسقع
(؛ ختريج أحاديث البزدوي، قاسم قطلوبغا، ت:  590(، ص: )2وبريرة، وسلمان الفارسي قبل العتق. ينظر: كشف األسرار، ج: )

 (. 221-217حممد أديب الصاحل، عبدهللا كحيالن، ص: ) 
 (. 387أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 55التفويض يف النكاح: التزويج بال َمْهر. أنيس الفقهاء، القونوي احلنفي ، ت: د. حيىي مراد، ص: ) (3)
 (. 617أصول البزدوي ، ص: )  (4)
 (. 113، ت: مصطفى القبان، ص: ) أتسيس النظر، الدبوسي (5)
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 ف والعادة عند البزدويّ : االستدالل ابلُعرْ دساملطلب الّسا
يف   ، واستعملبه يف مواضع قليلةالبزدوي استدل  ، وقدأصول املذهب احلنفي   نمِّ يُعد  الُعْرف 

 ذلك:  ن أمثلةومِّ ، متعارف، املعتاد من األمر، والعادة :لفظ التعبري عنه

 (1) استدالله ابلعرف العام: أّواًل: 
: أن  العدل  واملعتاد من األمر"  حجية العمل ابحلديث املرسل بقوله:  مثاله استدالله على  -1

هللا عليه الصالة  ، فقال: قال رسول وعزم عليه  ،طوى األمر  :سنادواستبان له اإل  ،له الطريق حَ ضَ إذا وَ 
   (2) والس الم."

ولنا أن شرط النطق منهم مجيعا متعذر واستدالله على حجية اإلمجاع السكويت بقوله: "  - 2
 ( 3)."أن يتوىل الكبار الفتوى ويسلم سائرهم املعتاد يف كل عصربل  ،غري معتاد

 : ابلعرف اللغويّ استدالله  اثنًيا:
استعمال بعض األلفاظ، أو الرتاكيب يف معىن، حبيث يكون هو املتبادر  العرف اللغوي : "شيوع   

   4".إىل األذهان عند اإلطالق من دون قرينة
الن  ما ثبت بضرورة الكالم من أقسام بيان الضرورة مثل: قول الرجل: لفُ استدالله على أن     مثل

   .لألو ل، وُجعل من جنس املعطوفعلي  مائة ودينار، أو مائة ودرهم: إن  العطف ُجعل بيااًن 
 فيكون معىن الكالم: لفالن علي  مائة دينار، ودينار.

 .وداللةً  ،عادةً  عل بياانً هذا جُ   أن   :ووجه قولناوقال يف االستدالل على ما ذهب إليه: "
 . وطول الكالم ،كثرة العدد ؛ لضرورة   تعارف  مُ حذف املعطوف عليه يف العدد    ن  فأل  :العادة ا م  أ       

ومبائة ودرهم    ،اومبائة وعشرين درمهً   ، مبائة وعشرة دراهمالعبد  ت منك هذا  عْ بِّ   :يقول الرجل 
    (5) ."ودرمهني على السواء

   يظهر أثر املنهج احلنفي؛ إذ الُعرف من أصول املذهب. ويف استدالله ابلعرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.18البلدان على خمتلف العصور"، العرف وحجيته، د. أمساء املوسى، ص: )العرف العام: "ما تعارف عليه أكثر الناس يف مجيع    (1)
 (. 392أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 536املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 202استدالل األصوليني ابللغة العربية، انصر اجلوير، ص: ) (4) 
 (. 485أصول البزدوي ، ص: )  (5)
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 البزدويّ : االستدالل ابللغة العربية عند الّسابع املطلب   

ابللغة العربية على القواعد األصولية اللغوية؛ فاللغة العربية االستدالل  البزدوي     ن منهجمِّ 
صوص  فنُ ؛  شروط اجملتهدالعلوم اليت ُأستمد منها علم أصول الفقه، والعلم ابللغة العربية من    مِّنَ 

متوقف على معرفة قواعد اللغة ، واستنباط األحكام منها  بلغة العرب الشريعة من القرآن، والس نَّة 
ن على االحتجاج ابللغة العربية يف إثبات القواعد األصولية و وقد أمجع األصولي  العربية ومعانيها،

 ( 1) .هي القواعد املوجودة يف لغة العرب، ويُعرف مدلوهلا ابستقراء كالمهمو ، ذات املدرك اللغوي

   أييت: ومن صور استدالل البزدوّي ابللغة العربية ما  

 االستدالل إبمجاع أهل اللغة:   أّواًل:
 : ومن أمثلة استدالل البزدوي  إبمجاعهمعلماء اللغة العربية، هم أهل اللغة العربية  

  أهل اللغة جممعون   قَِّبل اإلمجاع: فإن    نْ "أما مِّ أدىن اجلمع: ثالثة بقوله:    استدالله على أن    -1
 ( 2) الكالم ثالثة أقسام: آحاد ، ومثىًن، ومجع، وعلى ذلك بُنيت أحكام اللغة." على أن  

بقوله:-2 االستثناء  عمل  على  قال    استدالله  فقد  اإلمجاع:  قاطبًة:"وأما  اللغة  إن     أهل 
إنه  فقلنا:  بينهما،  اجلمع  الوجهان: وجب  ثبت  وإذا  الثـ ْنيا،  بعد  ابلباقي  وَتكل م  استخراج   االستثناء 

   (3)خراج ، وتكلم ابلباقي بوضعه، وإثبات ونفي إبشارته."است

 االستدالل ابملذاهب اللغوية: اثنًيا:
 4استدل البزدوي ابملذاهب اللغوية من البصريني، والكوفيني، وقد سبق بيانه. 

 االستدالل بكالم العرب:   :اثلثًا 
 ( 5)العرب الذين نزل القرآن الكرمي على لساهنم، وكانت اللغة العربية فطرة، وسليقة عندهم.  :أي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 64 -63، 49، ماجد اجلوير، ص: )ينظر: استدالل األصوليني ابللغة العربية (1)
 (. 213أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 475املرجع نفسه، ص: ) (3)
 ( من هذا البحث.114ينظر: ص: )  (4)
 (. 187ينظر: استدالل األصوليني ابللغة العربية، ماجد اجلوير، ص: ) (5)
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  تعرض ملقارنة، وال ترتيب بقوله: غري  ملطلق العطف من    (الواو)  استدالله على أن    مثل   - 1
العرب    فإن    ..، وابلتأمل يف موضوع كالمهم. ابستقراء كالم العربوهذا حكم ال يعرف إال  بقوله: "

أو الرتتيب يف  تقول للقِّرآن،  : جاءن زيد وعمرو، ويُفهم منه اجتماعهما يف اجمليء من غري تعرض 
 (1) اجمليء."

أن    -2   على  "  استدالله  بقوله:  لإللصاق  معناه،  الباء  هو  فلإللصاق،  الباء  بداللة أما 
 ( 2)."استعمال العرب

   االستدالل بعدم وجود ما يؤيده يف اللغة:  رابًعا:
 ( 3)  لة."أأي االستدالل "بعدم وجود شاهد لغوي  للمس 

الذي   ردًّا على الش افعي   ،لإللصاق -من حروف اجلر-استدالله على أن  )الباء(  مثل
ْ ٱ وَ ﴿يف قوله تعاىل:  قال إن  الباء للتبعيض  [ 6]املائدة:  ﴾ بُِرُءوِسُكمۡ  ۡمَسُحوا

، واملوضوع للتبعيض كلمة: مِّْن، وقد بي نا  : فال أصل له يف اللغةأم ا القول ابلتبعيض بقوله: "
لغاء احلقيقية،  إالتكرار واالشرتاك ال يثبت يف الكالم أصاًل، وإمنا هو من العوارض، فال يصار إىل  أن  

 "واالقتصار على التوكيد إال لضرورة، بل هذه الباء لإللصاق.

الباء إذا دخلت يف    أن    :وبيان هذافقال: "  مث بني  أن  التبعيض ثبت بطريق آخر ال ابلباء
ه أضيف  ألن    ؛هفيتناول كلَّ   :مسحت احلائط بيدي  :كما تقول  ،ه إىل حمل  تعدًيًّ آلة املسح كان الفعل م

 .ومسحت رأس اليتيم بيدي ،إىل مجلته

وامسحوا    :وتقديره ، إىل اآللةبقي الفعل متعدًيًّ  :وإذا دخل حرف اإللصاق يف حمل املسح 
لكنه   ،وهو غري مضاف إليه ،استيعاب الرأس  لصقوها برؤوسكم فال تقتضيأ :أي ، أيديكم برؤوسكم

فصار التبعيض   ،فيصري املراد به أكثر اليد  ،وذلك ال يستوعبه يف العادات ،يقتضي وضع آلة املسح
   (4)  ."ا هبذا الشرطمرادً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 247أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 276املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 1219أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري، عثمان شوشان، رسالة دكتوراه، ص: ) علم  (3)
 (.278، 277أصول البزدوي ، ص: )  (4)
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 االستدالل ابللغة العربية مضموًما إليها دليل من املعقول:  خامًسا:
 االستدالل ابلقياس اللغوي:   - 1

يف املعىن ال اللفظ، وهو خالف إثبات  اق املقيس ابلـُمقاس عليه  حلْ إِّ املقصود ابلقياس اللغوي :  
 ومن ذلك: (1) األمساء ابلقياس.

صيغة األمر لفظ خاص    ولعامة العلماء: أن  "استدالله على أن  موجب األمر الوجوب بقوله:  
العبارات ال َتقصر عن املعان، فكذلك العبارات يف أصل الوضع خمتصة    من تصاريف الفعل، فكما أن  

 ( 2) ".فكذلك صيغة األمر ملعىن خاص ،وال يثبت االشرتاك إال بعارض  ،ابملراد

 :  اأَلْوىَل  قياسباالستدالل  - 2
أبن العبارات إمنا ُوضِّعت دالالٍت على    استدالله على أن  لألمر صيغة الزمة بقوله: "مثل   

املعان املقصودة، وال جيوز قصور العبارات عن املقاصد واملعان، وقد وجدان كل مقاصد الفعل، مثل  
ا  ملقصود ابألمر كذلك جيب أن يكون خمتصًّ املاضي واحلال واالستقبال خمتصة بعبارات وضعت هلا، فا 

 (3) ."ىَل وْ فهو بذلك أَ  ، وهذا املقصود أعظم املقاصد ،ابلعبارة

 : ابلعرف اللغوياالستدالل  :سادًسا 
 (4)   ابلعرف.ينظر االستدالل  

  :هذا العرض ميكن القول بعد

؛  الس ليمة على الـَمَلكة اللغوية    دليلستدالل ابللغة العربية عند البزدوي   ن  تنوع أساليب االإ
كالم العرب،  ب  على صحتها فقد اعتىن ابلقواعد األصولية ذات الـَمْدرك اللغوي ، واهتم ابالستدالل  

يف بيان ما تدل  عليه   أشكال الدليل اللغوي ، وأْحسن يف توظيفه  تنو عتأقوال علماء اللغة العربية، و و 
   .الدليل العقلي   بينه وبني ابجلمع ا، أو ابالستدالل به منفردً  ن معاٍن،األلفاظ مِّ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.221، 220ينظر: استدالل األصوليني ابللغة العربية، ماجد اجلوير، ص: ) (1)
 (. 122أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (.120-119، ص: )املرجع نفسه (3)
 ( من هذا البحث.136ينظر: ص: )  (4)
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 : االستدالل ابلدليل العقلي عند البزدويّ الثّامناملطلب 
ره  أخ  قد  و وتعددت أشكال حضوره يف الكتاب،  أكثر البزدوي  مِّن استعمال الدليل العقلي ،   

 . بعد األدلة النقلية

   :منهجه يف االستدالل ابلدليل العقلي أييت بيانوفيما  

 البزدوّي يف التعبري عن االستدالل ابلدليل العقلي:  ألفاظالفرع األول: 
 األلفاظ:استعمل البزدوي  ألفاظًا خاصة دل ت على استدالله ابلدليل العقلي، ومن هذه   

 )الدليل املعقول(:   أّواًل:
 (1) ."والدليل املعقولواحلجة لعامة العلماء: الكتاب واإلمجاع  قوله يف حكم األمر: " مثل

 )املعىن املعقول(:   اثنًيا:
  استدالاًل   ابإلرسال؛س  لكنا نقول ال أبقوله يف االستدالل على العمل ابحلديث املرسل: "  مثل

 (2)."واملعىن املعقول  ،بعمل الصحابة

 )حتقيًقا(:   اثلثًا:
املتواتر يوجب علم اليقني  "االستدالل على أن  احلديث املتواتر يفيد علم اليقني:  قوله يف    مثل

 ( 4)."(3)وحتقيًقا  وضًعا  ابألذن،والسمع  ، مبنزلة العيان ابلبصر ،ضرورة

  )داللة(: رابًعا:
قوله يف االستدالل على أن  ما ثبت بضرورة الكالم يـَُعد  بيااًن: "ووجه قولنا: أن هذا ُجعل  مثل  
   (5) ."وداللةً بيااًن عادًة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 123أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 391املرجع نفسه، ص: ) (2)
العقلي على أنه يوجب  "  (3) الدليل  اليقني من غري توقف على استدالل. حتقيًقا: أي يدل  العلم  وضًعا: أي يوجب بوضعه وذاته 

 (. 527(، ص: ) 2اليقني." كشف األسرار، البخاري، ج: )
 (. 354ص: ) أصول البزدوي ،   (4)
 (. 485املرجع نفسه، ص: ) (5)
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 البزدوّي: الذي استدّل بهالفرع الثاين: أنواع الدليل العقلّي 
 االستدالل ابلقياس:  أّواًل:

 :ن أمثلة ذلك ومِّ  املتعددة عدا القياس الشرعي،ره وَ واملقصود به االستدالل ابلقياس بصُ  

 : قياس مسألة أصولية على مسألة أصولية أخرى - 1
الذي    مثل قياس مسألة: اإلجازة واملناولة بدون علم ما يف الكتاب، على مسألة مساع الص ب   
ب الذي ليس من  نظري مساع الصَّ   :وإمنا ذلك"، بقوله:  يف عدم قيام احلجة هبما  ن أهل الت حمل،ليس مِّ 
 ( 1) هذا."فكذلك  ،تقوم به احلجة ال طريق   ،وذلك أمر يتربك به ،حملأهل الت  

 : فقهيةقياس مسألة أصولية على مسألة  - 2
اخلطاب    اشتهر ا إذا  فأم  : "مثل قوله يف مسألة اجلهل حبكم اخلطاب إذا اشتهر يف دار اإلسالم

الت    وانتشر:  يف دار اإلسالم ل  بَ من قِّ   يتَ فإمنا أُ   :ل من بعدُ هِّ فمن جَ   ،بليغ من صاحب الشرعفقد ت 
 . فال يعذر ،ل خفاء الدليلبَ ال من قِّ   ،تقصريه

 ( 2)."مل جيزه :فصلى ،ه تيمم واملاء موجودولكن   ،مرانكمن مل يطلب املاء يف العُ   
جهل  أن ه  يف  : قاس مسألة اجلهل حبكم اخلطاب إذا انتشر، واشتهر يف دار اإلسالم  التفصيل

م ومل يطلب املاء يف العمران  ن تيم  مَ أن     مسألة فقهية:  ال يصلح عذرًا؛ ألنه جهل عن تقصري، قاسه على
املاء غري موجود، فَصل ى واملاء موجود، مل جتز صالته لتقصريه يف طلب املاء يف موضع توفره    ظنًّا أن  
   (3)غالًبا.

 قياس مسألة أصولية على مسألة حسية:  - 3
األلفاظ  مثل قياسه استحالة اجتماع احلقيقة واجملاز بلفظ واحٍد، على الكسوة لألشخاص: فـــ" 

امللك والعارية    تمع صفةجت  يف الكسوة الواحدة يستحيل أنْ   فكما أن    ؛للمعان مبنزلة الكسوة لألشخاص
 (4) ."اوُمازً  جيتمع يف اللفظ الواحد كونه حقيقةً  فكذلك يستحيل أنْ  ،يف استعمال واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 418أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 753املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 481(، ص: ) 4البخاري، ج: )ينظر: كشف األسرار،  (3)
 (. 70(، ص: )2كشف األسرار، البخاري، ج: )  (4)
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كما    ،فاستحال اجتماعهما  ،منه  واآلخر مستعار    ،أحدمها موضوع    ن  إملا قلنا  : "وقال يف ذلك
 (1)."معا  ا وعاريةً لبسه ملكً   لٍ جُ يكون الثوب على رَ  استحال أنْ 

 :قياس مسألة أصولية على حقائق لغوية - 4
قياسه جواز القياس الشرعي  القائم على التأمل يف األصل والفرع للوصول إىل معىن جامع  مثل  

األلفاظ الستعارة غريها  هو مناط احلكم، وتعدية حكم األصل إىل الفرع، على جواز التأمل يف معان  
 ( 2)هلا مثل استعارة لفظ األسد لإلنسان املوصوف ابلشجاعة، ملعىن الشجاعة يف كل  منها.

والقياس نظريه    سائغ،  :ها هلاالستعارة غريِّ   ؛أمل يف حقائق اللغةوكذلك الت  : "فقال يف ذلك
  ،ودعاان إىل التأمل  ،هاالت أبسباب قص  ثُ نزل مَ أكما    ،شار اليهاأ   ا مبعانٍ حكامً أ  عَ رَ الشرع شَ   ن  أل  ؛بعينه

 (3)."مث االعتبار

 : (4)االستدالل ابالستحسان اثنًيا:
االغماء    ن  ألمثل استدالله ابالستحسان على سقوط األداء ابإلغماء عند امتداده بقوله: "  

وإذا بطل    ،داءفيسقط به األ  ، وقد حيتمل االمتداد على وجه يوجب احلرج  ،صاًل أمرض ينايف القدرة  
  ، يسقط به شيء من الواجبات  ال   وكان القياس أنْ   ،وهذا استحسان  ،قلنا  على مابطل الوجوب    :داءاأل

   (5) ."مثل النوم

القياس عدم سقوط األداء ابإلغماء وإن طال؛ ألنه مرض ال يؤثر يف العقل، لكنه يؤثر يف  ف
أتخري األداء، مثل النوم، واالستحسان سقوط األداء إن طال اإلغماء مثل ما يطول عادة مثل اجلنون، 

 (6) والصغر.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 221أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 418(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري، ج: ) (2)
 (. 560أصول البزدوي ، ص: )  (3)
: "االستحسان هو أن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه؛  االستحسان: عرفه الكرخي    (4)

 (. 3(، ص: )4األسرار، البخاري ، ج: )لوجه أقوى يقتضي العدول عن األول." كشف 
 (. 728أصول البزدوي ، ص: )  (5)
 (. 393(، ص: ) 4ينظر: كشف األسرار، البخاري، ج: ) (6)
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 (1)   :االستدالل ابأَلْوىَل  اثلثًا:
حيمل الفرع على األصل مبعىن يوجب اجلمع بينهما،   "أنْ واملقصود به:  ويُسم ى قياس اأَلْوىَل،   
   (2)   يف الفرع زًيدة توجب أتكيد حكم الفرع على األصل."مث يبني  

خرب الص ب     وهو من أكثر األدلة العقلية استعمااًل عند البزدوي ، ومن أمثلته: استدالله على أن   
 ( 3) ."ىَل وْ أَ ين ر الد ِّ ففي أمْ  :ا يف أمر دنياهجيعله وليًّ  ملْ  َلم االشرع  ن  ألليس حبجة بقوله: "

ال يوليه أمر    من اأَلْوىلف  ؛لنقصان عقله  الدنيوية؛  أمور نفسه  مل يول ِّ الصغريالشرع  أن     أي: 
   (4) ، فكان خربه ليس حبجة.شرعه

 (5) االستدالل ببناء النتائج على املقدمات: رابًعا: 
  (6)  اإلمجاع حجة قاطعة يفيد اليقني:مثاله استدالله على أن   

 ،ىل آخر الدهرإابقية   ، وشريعتهني بيخات الن    الصالة والسالم  رسولنا عليه ن  فأل" املقدمة قوله: 
 ."  تقوم الساعة  نْ أىل إعلى احلق   ةمته اثبتأو 

 "بات على احلق  د الث  عْ وقد انقطع الوحي بطل وَ  :ولو جاز اخلطأ على مجاعتهممث قال: " 
صيانة    ؛كرامة من هللا تعاىل  ؛إمجاعهم صواب بيقني   فوجب القول أبن  مث ذكر النتيجة بقوله: "

   ."ينهلذا الد ِّ 

 السرب والتقسيم:  خامًسا:
يتعلق احلكم هبا، فيبطل اجلميع إال واحًدا، فيعلق    يذكر األقسام اليت جيوز أنْ   "أنْ واملقصود به:   

 (7)  احلكم عليه."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من هذا البحث.   (124)سبق بيان سبب إدراجه ضمن األدلة العقلية. ينظر: ص:  (1)
 (. 207املنهاج يف ترتيب احلجاج، أبو الوليد الباجي، ص: ) (2)
 (. 381أصول البزدوي ، ص: )  (3)
 (. 577(، ص: )2كشف األسرار، البخاري، ج: )  (4)
؛ إمنا هو تعبري عن األدلة بصيغ خمتلفة. ينظر: التحقيق  يرى األبياري     (5) : أن  بناء النتائج على املقدمات ليس من أنواع الدليل العقلي 

 (. 434(، ص: )1األبياري ، ج: )والبيان يف شرح الربهان، 
 (. 547أصول البزدوي ، ص: )  (6)
 (. 210املنهاج يف ترتيب احلجاج، أبو الوليد الباجي، ص: ) (7)
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م  لقوا على مهِّ ق خُ لْ اخلَ  ن  فألمثل استدالله على أن  احلديث املتواتر يوجب علم اليقني بقوله: " 
وهو  ليه  إ  ا وقع االتفاق كان ذلك لداعٍ فلم    ،مورهم إال خمتلفةأال تكاد تقع    ،متباينة  وطبائع  ،متفاوتة
اخرتاع    ،مساع   االخرتاع  أو  األأل  ؛وبطل  تباين  العدالة  ،ماكنن  مع  االحصاء  يقطع    :وخروجهم عن 

   (1)". الوجه اآلخر فتعني   ،االخرتاع
ماع، أو االخرتاع،  ابلس    - مع صعوبة االتفاق -ذلك: عل ق اتفاق الرواة على احلديث    وتفصيل  

  ني  عَ واة العدول الذين خرجوا عن حد اإلحصاء، فتَـ والبلدان، وكثرة الر  ق األماكن  طل االخرتاع لتفر  مث أبْ 
 املتواتر حجة يُفيد علم اليقني. أصبح سبب االتفاق هو السماع، ف أن  

 اجلواز العقلّي:  سادًسا:
 ( 2)  ."رْي وال للغَ  ،ال للذات   ،الفرض وقوعه حمُ   نْ "ما ال يلزم مِّ واملقصود به:  
  : والدليل املعقولجواز نسخ الكتاب ابلس نَّة، ونسخ الس نَّة ابلكتاب بقوله: "مثل استدالله على   

يتوىل    وجائز أنْ  ،ابينً مُ   ثَ عِّ فقد بُ  ،بيان حكم الكتاب    وجائز للرسول  ، النسخ لبيان مدة احلكم  أن  
    ". (3)جرى على لسان رسوله  أهللا تعاىل بيان ما 

،  ومل يَرِّد دليل مبنعه  ابلس نَّة، ونسخ الس نَّة ابلكتاب أمر غري ممتنع عقاًل؛الكتاب  أي : نسخ   
   (4) .ابآلخرفد ل ذلك على جواز نسخ أحدمها 

 االستدالل إبثبات الفارق: سابًعا:
  ، ةنَّ ظمه على الس  الكتاب يزيد بنَ  ن  وألمثل استدالله على جواز نسخ الس نَّة ابلكتاب بقوله: " 

 (5)."ا ح انسخً صلُ ه يَ ن  أل شكِّ فال يُ 
  فصلح أنْ   ؛ أن  الكتاب يفضل الس نَّة ابللفظ،ةنَّ الس  أثبت الفرق بني الكتاب و  نالحظ هنا أنه 

ا  فيصلح انسخً   ،ةنَّ الس  ا على  الكتاب يزيد بنظمه لكونه معجزً ف"  لزًيدة فيه،  يكون الكتاب انسًخا للس نَّة 
  ( 6)."ا منهالكونه خريً  ؛هلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 354أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 339اجلواز العقلي  عند األصوليني، رسالة ماجستري، حممد الدعيجي، ص: )  (2)
 (. 503أصول البزدوي ، ص: )  (3)
 (. 273(، ص: ) 3كشف األسرار، البخاري، ج: )  ينظر: (4)
 (. 503أصول البزدوي ، ص: )  (5)
 (. 273(، ص: )3كشف األسرار، البخاري، ج: )  (6)
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 من استدالل البزدوّي ابلدليل العقلّي:  أّن ونالحظ 

أن  استدالله ابلدليل العقلي اتصف ابلوسطية واالعتدال؛ فقد وظ ف الدليل العقلي يف    أّواًل:
 خدمة الدليل النقلي ، فكان اتبًعا له، ومعيًنا يف فهمه، ومل يستقل العقل ابالستدالل. 

وتعدد صورها، وكثرهتا    ، منطقية  العقلية القائمة على أسس  األدلة توظيف    عنده ظهر    :اثنًيا 
خاصة وأنه ُيثل منهج الفقهاء يف التصنيف األصويل،   من املآخذ   هذا  مقارنة ابألدلة النقلية، وقد يُعد

 واجلواب على ذلك من عدة وجوه:

 .يف القرن اخلامس اهلجري بعلم أصول الفقه املنطق عالقة علم بب ذلك قوة عل سل - 1

   (1) .أتثرها ابملباحث الكالميةبداية يعود إىل تطور املدرسة األصولية احلنفية و قد   وأيًضا - 2

وُيكن القول أن  أثر العلوم العقلية يف احلياة الفكرية يف بالد ما وراء النهر كان له دور يف   - 3
   ذلك.

 املسائل فرتكها من ابب االختصار الذي التزمه.شهرة األدلة النقلية يف بعض  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 412)ص: وائل احلارثي، ، عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطقينظر:  (1)
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 ى أدلته ، واالعرتاض علاملخالفمناقشة  : املبحث الّسابع

بعد حترير اخلالف يف املسألة، وإيراد األقوال فيها، مث االستدالل، فإن  منهج البزدوي  يكون يف   
ت الواردة مِّن املخالف، ُمت بًعا يف ذلك  مناقشة أدل ة املخالف، واالعرتاض عليها، واجلواب عن االعرتاضا

منهج املتأخرين يف عرض احلجج واألدلة، القائم على إيراد احلجج واألدلة كاملة أو اًل، مث إتباعها مبا يَرِّد  
وهذا منهجه يف غالب مسائل الكتاب، ومل خيرج عن  (1) عليها من مناقشات، واعرتاضات، وأجوبة،

 : مثلذلك إال يف بعض املواضع اليت عرض أدل ة كل  قول واجلواب عنها بعده مباشرة، 

مع   مباشرة،  بعده  قول  أدل ة كل   عرض  اإلسالم:  حكم  خالف  على  الكافر  دًينة  مسألة 
َ على   بقول أب حنيفةمناقشتها، واجلواب عن االعرتاض عليها، وما ترتب عليها؛ فبدأ  ودليله، وما ُبينِّ

وحممد مع اجلواب عما    قوله، مع اجلواب عن االعرتاضات على قوله، مث انتقل إىل قول أب يوسف
    (2)  ، واجلواب عنه.ذهبا إليه، مث قول الش افعي

 ، منها:ها دون مناقشة يعرض األقوال، وأدلتويف بعض املسائل  
من اإلمجاع وداللته، والدليل املعقول، مث    مسألة التعليق على الش رط: فقد ذكر أدل ة الش افعي

ذكر األدلة فقط دون مناقشة، أو اعرتاض   (3) ذكر دليل احلنفية من النَّص، واإلمجاع، والدليل املعقول،
، فهي  إىل أن  أدلة احلنفية حتمل يف طياهتا الرد على أدلة الش افعيعليها وجواب عنه، ولعل ذلك يرجع  

   . واجلواب عنها على أدلة الش افعي   تغين عن االعرتاض املباشر

استيعاب مجيع األقوال يف املسائل اخلالفية؛ ألن ه َحَصر اخلالف    ومل يكن م ن منهج البزدويّ  
أما اخلالف مع    (4) فيها بني َمْذَهَب: احلنفية، والش افعي ة، وهو الس مة البارزة يف كتب أصول احلنفية،

 بقية املذاهب الفقهية كان يف مواضع معدودة من الكتاب.
املذهب احلنفي ؛ مدرسة العراق، ومدرسة مسرقند،  وقد اعتىن ابخلالف بني املدراس األصولية يف  

 وأيًضا اهتم مبناقشة أقوال املعتزلة، الرد عليها.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 226ينظر: اجلدل عند األصوليني، د. مسعود فلوسي، ص: ) (1)
 (. 746-742ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (2)
 (. 475- 474ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 17ينظر: حبث: طريقة احلنفية يف علم أصول الفقه، د. حممود عبدالعزيز، منشورات: مركز مناء للبحوث والدراسات، ص: ) (4)
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 : ، واالعرتاض على دليلهمنهج البزدوّي يف مناقشة املخالف
إال يف  -  اتصف منهج البزدوي  يف مناقشة املخالف ابحرتام املخالف، وعرض قوله مبوضوعية  

لك أسلوب اجلدل األصويل ، وهو: "منهج يف دراسة املسائل األصولية  ، واستعمل يف ذ-بعض املواضع 
يقوم على احلوار الذي يديره األصويل مع خمالف حقيقي أو مفرتض، الغرض منه الدفاع عن املذهب  
األصويل ، وإقناع املخالف به، حبيث يعرض كل  منهما وجهة نظره يف املسألة األصولية املختلف فيها،  

يقص ما  يسوقها  مبيـ ًنا  اليت  األدلة  على  يراها  اليت  واعرتاضاته  إليها،  يستند  اليت  أدلته  مستعرًضا  ده، 
 ( 1)املخالف لرأيه يف املسألة، وُميًبا أيًضا على ما يقيمه املخالف من اعرتاضات على أدل ته هو."

، طريقة البزدويّ أن  اجلدال طريقتان: "  وللبزدوي  طريقة خاصة يف اجلدل، فقد ذكر ابن خلدون
وهي عام ة يف    ( 2)،وطريقة العميديّ ن الن ص، واإلمجاع، واالستدالل،  وهي خاصة ابألدلة الشرعية مِّ 

   (3) ."وأكثره استدالاًل  ،كل  دليل يستدل  به من أي  علم كان

 البزدوي:ن صور املنهج اجلديّل يف مناقشة املخالف عند م  
استخدم البزدوي  األسلوب اجلديل  يف مناقشة املخالف؛ إلقناعه، ولبيان اختياره األصويل  يف   

 ن صور األسلوب اجلديل  عنده: املسائل، ومِّ 

 أّواًل: االعرتاض على أدلّة املخالف، واجلواب عنها:  
 ذلك:  صور    ناتبعه يف غالب مسائل الكتاب، ومِّ  الذي وهو املنهج

   استعمال كلمة )اجلواب( يف مناقشة املخالف: - 1
مناقشة   بعد أن يذكر دليل القول املخالف، يبدأ مناقشة دليله بكلمة )اجلواب(، مثال ذلك:  

ن املعروفني من الصحابة؛ ألن  القياس ُحجة  يف قوله: بتقدمي القياس على خرب الواحد مِّ   اإلمام مالك
 . إبمجاع الس لف، ويف اتصال خرب الواحد شبهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 151اجلدل عند األصوليني، د. مسعود فلوسي ، ص: ) (1)
: حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد العميدي ، الفقيه، السمرقندي ، املنعوت ابلركن، كان إماًما يف اخلالف، صن ف  العميدي    (2)

ه(. ينظر: طبقات احلنفية، أبو  615طريقة مشهورة بني الفقهاء، أخذ عنه خلق كثري، من أشهر مصنفاته: )اإلرشاد(، تويف  سنة: )
 (.  356-355(، ص: )3قرشي ، ج: )الوفاء ال

 (. 686، ص: )مقدمة ابن خلدون (3)
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والرأي حمتمل أبصله يف   ، هة يف نقلهبْ منا دخلت الش  إاخلرب يقني أبصله و  أن   : واجلواب"بقوله: 
 (1)  ."اويف احلديث عارضً  ،فكان االحتمال يف الرأي أصاًل   ،كل وصف على اخلصوص

 التصريح ببطالن القول، وفساده:  - 2
وهذا ن منهجه يف االعرتاض على دليل املخالف وصفه ابلبطالن، والفساد، مثل قوله: "مِّ  

 ن أمثلة ذلك:ومِّ (2)"،فاسد يف الوضعهذا "، و"هذا تعليل ابطل"، و"االستدالل ابطل

بوصفه   املتواتر،  مثل  اليقني  يفيد علم  الواحد  إن  خرب  احلديث:  أهل  قول  اعرتاضه على  أ( 
نا   قد بي  ان  أبل  قِّ   نْ مِّ   ،هيان يرد  العِّ   نّ أل  ؛فباطل بال شبهة  :ما دعوى علم اليقني بهأو ابلبطالن، بقوله: "

وال يقني مع    ،خرب الواحد حمتمل ال حمالة   ألن  وهذا    ؛ىَل وْ أَ فهذا    ،م اليقني لْ املشهور ال يوجب عِّ   أن  
 (3) ."ضل عقلهأو  ،كر هذا فقد سفه نفسهنْ أ نْ ومَ  ،االحتمال

  : قالوا  :بدْ والذين قالوا ابلنَّ ب( وصف دليل َمْن قال إن  األمر يفيد النَّْدب ابلفساد، بقوله: "
 . دبمعىن الن   :وأدىن ذلك ،وجب ترجيح جانب الوجودمما يُ   ال بد  

فيه،    كان الكمال أصاًل   :ه إذا ثبت أنه موضوع ملعناه املخصوص بهألن    ؛هذا فاسد  نّ إال أ
 ( 4) ."يف الصيغة وال يف والية املتكلم ،إذ ال قصور ،أعاله على احتمال األدىن فثبت

 االعرتاض على استدالل املخالف، وقوله بوصفه أنه غلط، وَوْهم:  - 3
وهذا غلط  من وجهني"، "  ا وصار مذهب املخالف يف هذا األصل غلطً ومن عباراته يف ذلك: "

فهذا غلط "، "هذا االستدالل غلط""،  وهو غلط، ""لكنه غلط ملا قدمنا"، "فغلط فاحش""،  عظيم
 م  هْ وَ "، "بني     وخطأ    ظاهر    وهذا غلط    ، ""كان هذا منه غلطا  ، ""فغلط، ""ذلك غلط  ل  كُ َو "  "،ظاهر
  (5)، "واجلواب: أن  هذا َوْهم"."وغلط

 : االعرتاض على استدالل املخالف بوصف عدم الّصحة - 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 369أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 664، 577، 470املرجع نفسه: ص: ) (2)
 (. 366املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 123املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 582، 303،  774، 644،  393، 316، 312، 305، 299، 250، 245، 244، 110املرجع نفسه، ص: ) (5)
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"  أساليب ن  مِّ  الص حة:  بعدم  وصفه  املخالف  استدالل  على  االعرتاض  يف  غري البزدوي 
 ( 1) ".وهذا االستدالل غري صحيح"، "صحيح

مثل جوابه عن استدالل الش افعي على أن  العام الذي مل خيص  منه، جيوز ختصيصه مرتاخًيا، 
ْ ﴿  تعاىل: بقولهاحتج ووُمت صاًل، بقوله: " ۡهِل َهَِٰذهِ إِنَّا  قَالُٓوا

َ
وهذا عام   ،[31]العنكبوت:   ﴾ٱلَۡقۡريَةِ  ُمۡهلُِكٓواْ أ

 .امنه آل لوط مرتاخيً  ص  خُ 
ۡهلََها   إِنَّ ﴿  :ه قالن  فأل  اآلية:ما يف هذه  أ به  البيان كان متصاًل   ن  أل   ؛ا غري صحيحوهذا أيضً  

َ
أ

 ( 2)".وذلك استثناء واضح، [31]العنكبوت:   ﴾ ٣١ََكنُواْ َظَٰلِِمنيَ 

 :قول املخالف صريح بتناقضالتّ  - 5
لتناقض الش افعي     يف قوله يف حكم تصرفات الصب  حبكم األهلية القاصرة بقوله:   مثل بيانه 

، ال يستقيم على شيء من أصول الفقه،  خالفًا متناقًضا وقد خالفنا الشافعي رمحه هللا يف هذه اجلملة  "
  ، قد قال بصحة كثري من عباراته يف اختيار أحد األبوين  خبالفه؛ ألنهوكفى به حجة عليه، ومل يعتد  

 ( 3) ".وأبطل اإلُيان وهو نفع حمض ،وقال بلزوم اإلحرام من غري نفع  ،ويف العبادات ،ويف اإليصاء

 التسليم جداًل بصحة استدالله إلبطاله:عدم التسليم بصحة استدالل املخالف، مث  - 6
ن أساليب البزدوي  يف االعرتاض على املخالف عدم التسليم بصحة دليله بقوله: "وال نُسل م  مِّ  

له"، مث بيان أسباب عدم تسليمه بصحة استدالله، مث التسليم جداًل بصحة استدالله؛ لبيان بطالنه، 
يف استدالله على جواز مَحل املطلق على املقي د يف حادثتني مثل كفارة    ومِّن ذلك مناقشته للش افعي  
فيوجب النفي    ، د اإلُيان زًيدة وصف جيري ُمرى التعليق ابلشرطيْ قَـ   ألن  القتل، وسائر الكفارات؛ "

 (4)   ."جنس واحد  ألهنا  ؛ن الكفاراتويف نظريه مِّ  ،عند عدمه يف املنصوص
القيد   أن   م لهلّ سَ وال نُ ابالعرتاض بعدم التسليم بصحة استدالله فقال: " ي  بدأ مناقشة الش افع

لَِسآئُِكمۡ   ِمن﴿أال يـَُرى أن  قوله تعاىل:    ،مبعىن الشرط فال يكون القيد    ابإلضافة،ف  معرَّ   :[4]الطالق:    ﴾ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.537، 497) أصول البزدوي، ص:  (1)
 (. 470، ص: )املرجع نفسه (2)
 (. 720املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 322املرجع نفسه، ص: ) (4)
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  ، بل احلكم الشرعي إمنا يثبت ابلشرع ابتداءً   ،االشرط ال يوجب نفيً   إن    :ان قلناوأل،  اا ليجعل شرطً فً معر  
 ."فليس بشرع :فأما العدم

 ؛ إلبطاله، فقال: مث افرتض التسليم جداًل بقول الش افعي  
إال إذا صحت   ،مل يستقم االستدالل به على غريه :ا هبذا القيداثبتً  فيَ الن   منا لهسلّ  نْ إ انّ وأل"
حىت    ومعىنً   ويف احلكم صورةً   ،عظم الكبائرأ   هنإوهو القتل ف  ،وقد جاءت املفارقة يف السبب  ،املماثلة

 ( 1) ."فبطل االستدالل ،ودخل الطعام يف الظهار دون القتل ،وجب يف اليمني التخيري

 االعرتاض على املخالف إلبطال قوله: استخدام أسلوب الّسرب والتقسيم يف  - 7
يف إنكاره الفرق بني الفرض، وبني الواجب؛ فقد حصر إنكار   مثال ذلك: رد ه على الش افعي  

وإنكاره للحكم ليصل إىل  الش افعي  يف أمرين: إنكار االسم، أو إنكار احلكم، مث أبطل إنكاره لالسم،  
  : نكر االسمإْن أ  :فقلنا"   التفريق بني الفرض، وبني الواجب، فقال:  صحة ما ذهبت إليه احلنفية من 

 ."فال معىن له بعد اقامة الدليل على أنه خيالف اسم الفريضة
  ، ةنَّ بهة فيه من الكتاب والس  ما ال شُ   :الدالئل نوعان  ألن    أيًضا؛نكاره  إبطل    :نكر احلكمإِّْن أو "
 ( 2)."ر تفاوت احلكمكْ مل ينُ  :وإذا تفاوت الدليل ،كرنْ وهذا أمر ال يُـ  ،بهةوما فيه شُ 

 اثنًيا: استعمال أسلوب احلواّر االفرتاضّي: 
َقلة: أسلوب  ابحلوار االفرتاضيّ املقصود    ، وهي: لفظة منحوتة من قوهلم: )فإْن قيل، أو  الَفنـْ

د عند القدماء مِّْن حنويني وفقهاء وغريهم،   قال، أو قلت: قلنا، أو قلت لك(، وهي: أسلوب أتليف ُوجِّ
يلجأ الكاتب إليه عندما تكون املسألة ذات أمهية، فيطرح سؤال مفرتض ليجعل القارئ أقرب إىل فهم  

 ( 4) املناظرة الـُمَتَخيَّلة(.)بـــ ْعَرف وهي ما يُـ (3) ،وإدراكهااملسألة 

ومِّن التعريف الس ابق نرى أن  أسلوب الفنقلة يهدف إىل التشويق لفهم املسائل املهمة، والوقوف   
 على فوائدها، ومعرفة لطائفها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 323أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 329املرجع نفسه، ص: ) (2)
العقيدي، أمحد علي  حي اوي ،    (3) الفنقلة ووظيفتها يف كتاب سيبويه، رضا هادي  للعلوم  ينظر: أدوات  الرتبية األساسية  ُملة كلية 

 (. 572ص: ) (،  34م(، العدد: ) 2017الرتبوية واإلنسانية، جامعة اببل، سنة: )
الشيخ عبدهللا،    (4) عادل  د.  الرسالة،  الش افعي  ُمالفنقلة: صورها ودالالهتا يف كتاب  العدد:    لة   ،) الش افعي  املذهب  )مركز حبوث 

 (. 68ص: )م(، 2018-ه1439)الس ابع(، سنة: )
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البزدوي  اإلكثار مِّ ومِّ   الفنقلة، عند توقع اعرتاض مِّ ن منهج  اليت  ن  القواعد  ن املخالف على 
َيغ متنوعة منها: ) (،  فإْن قيل: قلنا (، )فإْن قال: قيل له(، )فإْن قيل: قيل لهقررها، وله يف ذلك صِّ

   ومن أمثلة ذلك:(1)(،فإْن قيل: اجلواب عن هذا )

ما جاء يف ابب ركن القياس: بعد أْن بني  اشرتاط الوصف املؤثر يف العلة، توقع اعرتاًضا من   
 (2) ."ابألصل إال  ألنه ال قياس ؛اال يكون قياسً   ابألثرالتعليل  :قيل نإ فاملخالف على قوله، فقال: " 

مثل   ،ُممع عليهاألثر ال يكون إال أبصل   :: "قيل لهأجاب عن ذلك السؤال املتوقع بقوله  مث  
   (3) ."حة الطعامإابصله أن  أل ؛على استهالكه هنه سلطإداع الصب  إيقولنا يف 

 االفرتاضّي عند البزدوّي صوراتن: ويـُْلَحق مبنهج احلوار 

الّشافعيّ على هيئة حوار حقيقي؛ فيقول: "  : تصوير اخلالف مع الش افعي  اأُلوىل  " مث قال 
   (4) ".فقلنا "، أو: "وقلنا حنن"، "قلنا يعرض اعرتاض الش افعي ، مث جييب عن اعرتاضه بقوله: "

على الشرط الث الث من شروط القياس: أن يتعدى   الش افعي  عرتاض  ال  ومن أمثلة ذلك: تصويره 
 :  بقوله احلكم الش رعي  الثابت ابلنص بعينه إىل فرع هو نظريه، وال نص فيه

ن احلالل إىل احلرام، وليس بنظريه يف إثبات  مة املصاهرة مِّ رْ تم حُ يْ رمحه هللا: أنتم عد  قال الشافعي  و  "
 الكرامة.

التحرمي، حالاًل كان أو    ما عد ينا من احلالل إىل احلرام؛ ألن    فقلنا:   الوطء ليس أبصل يف 
حراًما، وإمنا األصل هو الولد املستحق لكرامات البشر، فلما خلق من املاَءْين: تعد ى إليهما احلرمات  

 وأمهاهتا وبناهتا: مثل أمهاته وبناته. كأهنما صارا شخًصا واحًدا، فصار آابؤه وأبناؤه: كآابئها وأبنائها،  
   (5)".مث تعدى ذلك إىل سببه وهو الوطء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 702، 442، 326، 222أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 594املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 595املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 579، 333، 168املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 579املرجع نفسه، ص: ) (5)
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)الثّانية  عبارة:  استعمال  يلزم:  احلنفية، وال  عند  املذهب  أهنا  وبيان  القاعدة،  تقرير  بعد   )
مث جييب عنه    (1) واالستدالل عليها، يتوق ع ما قد يَرِّد نقًضا على األصل الذي قر ره مِّن فروع املذهب،

 (، ومن أمثلة ذلك:   وال يلزمبقوله: )
قد يُتعَرض    ذكر فرًعا فقهيًّا عن حممد بن احلسن(2) قرر بُْطالن االحتجاج أبن ه ال دليل،  بعد أنْ 

ذكر  ما    وال يلزم"به على بطالن االحتجاج أبن ه ال دليل، وأجاب عن هذا االعرتاض املتوقع، بقوله:  
والسمك    ،قد ذكر أنه مبنزلة السمك  ألنه  ؛ثرفيه األ  دْ رِّ مل يَ   ألنه  ؛نه ال مخس فيهأيف العنرب    حممد رمحه هللا

   (3)."س يف املاء وال مخُ   ،مبنزلة املاء

 م ن العرض الّسابق لألسلوب اجلديل عند البزدوي، نالحظ: 

تنوع صور األسلوب اجلديل  عنده، مع كون الكتاب يتبع منهج الفقهاء، إال أن ه أخذ    أّواًل:
ى منهجه يف مناقشة املخالف؛ فاهلدف مِّن اجلدل عنده هو إقناع املخالف، والوصول  رَ ثْـ مِّن اجلدل ما أَ 

اخلالف مع  االنتصار دائًما للمذهب احلنفي  يف    وإْن كان يؤخذ عليهإىل احلق  يف املسائل اخلالفية،  
 ، واالنتصار للقاعدة اليت قررها خمالًفا هبا أئمة املذهب قبله. الش افعي  

املرونة، واملوضوعية، وقوة الفهم، واليقظة؛ يف عرضه    :أظهر األسلوب اجلديل  عند البزدوي    اثنًيا:
 منهجي . أدل ة األقوال املخالفة، وفهمها، مث مناقشتها أبسلوب علمي  

غلظة يف    اخلروج عن منهجه يف احرتام املخالف؛ ابستخدامه ألفاظ فيها يؤخذ عليه    اثلثًا:
كر هذا فقد سفه  نْ أ  نْ ومَ ""،  فاحشفغلط  ""،  وهذا غلط عظيم":  االعرتاض على املخالف مثل قوله

مل يعرف    ،هيوهذا رجل سفالرد عن َمن أنكر حجية اخلرب املتواتر: "يف  قوله  و "،  ضل عقلهأو   ،نفسه
   (4)   ."ياننكر العِّ أ نْ مثل مَ  ،ابهأه وال م  أوال   ،وال دينه وال دنياه ،نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ينظر:    (1) البخاري ، ج:  األسرار،  عبدالعزيز،  474(، ص: )2كشف  د. حممود  الفقه،  علم أصول  احلنفية يف  (؛ حبث: طريقة 

 (. 18منشورات: مركز مناء للبحوث والدراسات، ص: )
االحتجاج أبنه ال دليل: استدالل من اد عى نفُي حكًما شرعيًّا أبنه ال دليل على ذلك. ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج:    (2)
(؛ حتقيق القسم الثالث من كتاب التقرير للبابريت، من ابب البيان إىل هناية أحوال اجملتهدين، أطروحة دكتوراه،  558(، ص: )3)

 (. 547خلف احملمد، ص: )
 (. 609أصول البزدوي ، ص: )  (3)
 (. 353املرجع نفسه، ص: ) (4)
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 االختيار األصولّي:  الثامناملبحث  

االختيار هو الذي حيدد الراجح    نتائج دراسة اخلالف بني العلماء؛ ألن  ن أهم  يُعد  االختيار مِّ 
ن العلماء يف املسائل اخلالفية تُعر ف  ن األقوال، وعليه تُبىن املسائل، ومعرفة اختيار عامل مِّ ن املرجوح مِّ مِّ 

لدليل، وبُعده  ف مدى حرصه على اتباع اواملرتبة العلمية اليت تبو أها يف مذهبه، وبه يُعرَ   ، مبكانة العامل
لَِّعَلٍم من األعالم تسه   االختيارات  فإن  معرفة ومَجْع  لذلك  التقليد،  الراجح  عن  القول  الرجوع إىل  ل 

 ( 1)ومقارنته بغريه.

منزلة،"واالختيار األصويل "مِّ  أرقى وجوه االجتهاد، وأعالها  أن    بعض ويرى    (2) ن    الباحثني 
االختيار األصويل عند علماء األصول له دور يف تشكيل املدارس األصولية، وليس املنهج البحثي ، أو  

ن األعالم األكثر حضورًا، واختياراهتم املتأثرة  املذهب الفقهي ، "فمنطلق التحرير يف هذا العلم يبتدئ مِّ 
  (3) أبصوهلم العقدية والفقهية وحنوها، ال إىل مذاهبهم ومناهجهم."

وأتكيد صحتها  األصولية،    هاختياراتعناية البزدوي ببيان  ن مميزات كتاب )كنز الوصول(  ومِّ 
أَهاًل لتكون هي ابالستدالل عليها بُنَِّيت عليه    ، لذلك كانت  الذي  املعتمدة يف املذهب، واألساس 

 .املصنفات األصولية املتأخرة يف املذهب احلنفي  

 ( 4)   يف مطلبني:  االختيار األصويل  ويف هذا املبحث تعريف مبنهج البزدوي  يف

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.33، مفالح بن عودة، رسالة ماجستري، ص: ) يف كتابه: إرشاد الفحول بنظر: اختيارات اإلمام الشوكان األصولية  (1)
 (. 190(، ص: )1االختيارات األصولية البن األمري الصنعان، ج: ) (2)
 (. 292املختصرات األصولية، مشاري الشثري، ص: )املوازنة بني  (3)
االختيارات األصولية لإلمام البزدوي ،    ه:ت اختصار مبحث االختيارات األصولية عند البزدوي؛ لوجود رسالة علمية ابلعنوان ذات   (4)

، جامعة القرآن الكرمي  العزيزوتطبيقاهتا على الفروع الفقهية من خالل كتابه: كنز الوصول إىل علم األصول، يوسف سفيان عمر عبد
 م(.    2019-ه 1440وأتصيل العلوم: السودان: )
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 املطلب األّول: تعريف االختيار األصويل 
 االختيار : تعريفأّواًل: 

ومنه: استخرت هللا؛ أي: : )االصطفاء، وطلب خري األمرين(،  ومِّن معانيها(،  خري)  ن:مِّ   لغة:
 ( 1)   ضله.فْ أي: يَـ ومبعىن: )التفضيل(، ومنه: قوهلم: هذا خري  من هذا؛ ، طلبت منه اخلرية

 :  يف االصطالح من تعريفات االختيار اصطالًحا:
   (2) ترجيح الشيء وتقدُيه على غريه. - 1
ل القول الراجح عنده من بني األقوال املعروفة، أو استنباط قول جديد  "انتقاء العامل املؤهَّ   - 2

 (3) أو ملفق من األقوال الس ابقة، يف ضوء القواعد العلمية."
ن أقوال  مِّ اختيارًا  سواء كان    ؛ه اختياردق عليه أن  صْ ما يَ   مجع كل  ُنالحظ أن  التعريف الثان  

األئمة اجملتهدين، أو األقوال اليت استنبطها العامل وتفرد هبا، وقي د االختيار: ابلعامل املؤهل القادر على  
االنتقاء، وال ُيلك آلة االختيار    ن ال ُيلك القدرة علىاالنتقاء وفق القواعد العلمية، فأخرج بذلك مَ 

 ن العوام وأشباهم. ن العلم ابلقواعد العلمية، مِّ مِّ 

؛ فكالمها دل  على معىًن مشرتك وهو: الّتعريفني اللغوّي، االصطالحي نالحظ التوافق بني و 
 االصطفاء، واالنتقاء، وتفضيل قول على غريه.   

 األصويلّ  :تعريفاثنًيا: 
 نسبة إىل أصول الفقه.)األصويّل(: 

 االختيار األصويّل:  :تعريف: اثلثًا 

مِّن بني عد ة    القول الراجح عنده  ل يف علم أصول الفقههَّ العامل املؤَ انتقاء  :  أبن ه   ميكن تعريفه
 . ، وفق القواعد العلميةتعددةاملقوال األ بني  اجلمع، أو استنباط قول جديد، أو أقوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.98(؛ املصباح املنري، الفيومي ، ص: ) 259(، ص: )4لسان العرب، ابن منظور؛ ج: ) مادة: )خري(: ينظر: (1)
 (. 119(، ص: )1التهانوي، ج: )(؛ كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، 44ينظر: دستور العلماء، األمحد نكري، ص: )  (2)
 (. 210(، ص: )1االختيارات األصولية البن األمري الصنعان، املهدي احلرازي ، ج: ) (3)
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 االختيار األصويل  منهج البزدوّي يف : الثايناملطلب 
ن أقوال  ، سواء اختاره مِّ يف املسائل اليت حققها، وقرر قواعدها  لتصريح ابختيارهابالبزدوي     اهتم

أو  املذهب،  املذهب  أئمة  أئمة  فيه  به خمالًِّفا  انفرد  أن  اختيار  اختياره:  يـُعْ   ، مثل  ف بصيغته رَ الشرط 
لشرط قد  صيغة ا   الذي ذهب إىل أنَ   ومعناه، فصيغة الشرط ال ختلو عن معناه أبًدا، خمالًفا الد بوسي

   (2) .اإلمجاع يُنسخ مبثله أو اختيار خالف به مجهور األصوليني، مثل اختياره: أن   (1) ختلو عن معناه،
ح ابختيار ُيصر    الو يعرض األقوال يف املسألة  ل اخلالف بال اختيار؛ فسِّ رْ يُـ املسائل كان    بعضويف  
؛ فقد ذكر أقوال علماء املذهب  ابب متابعة أصحاب الن ب     مثل:إمنا يـُْفهم من الس ياق  واحد منها،  

   .فيها مِّن مناقشة األقوال، واالعرتاض عليهااختياره   وُعرِّفَ  (3) ،احلنفي ، ومل ُيصر ح ابختيار واحد منها

 : وفيما أييت بيان ملنهج البزدوّي يف االختيار األصويلّ 

 متعددة، منها: للبزدوي  يف التعبري عن اختياره أساليب 

 أّواًل: اجلزم ابلقول، دون تصديره بلفظ يدل على االختيار:
ن أمثلة ذلك:  بصيغة اخلرب الد الة على اجلزم، مث يذكر بقية األقوال، ومِّ   ؛يبدأ الباب ابختياره 
 أهلية اإلمجاع:  بداية ابب
  ، الكرامة أبهلية هلية اإلمجاع إمنا تثبت أ " :، بقولهة ابجلزم ابلقولأل املسبدأ الباب ابختياره يف  

 مث بدأ بعرض األقوال يف املسألة.  (4) ."وذلك لكل ُمتهد ليس فيه هوى وال فسق

 : إال واحًدا هو اختياره ابلفساد األقوالوصف اثنًيا: 

يعرتض  مث    يف املسألة،  يذكر األقوال  ت على اختيار البزدوي  يف املسألة: أنْ ن الطرق اليت دل  مِّ 
ه القول املختار عنده، ومثال ذلك: مسألة  ابلفساد إال واحًدا، فُيفهم منه أن  بوصفها    عليها

ذكر األقوال الثالثة يف املسألة، ومل ُيصرح ابختيار أي  منها، مث ذكر حجة  فقد  حكم األمر:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ ينظر: حتقيق القسم الرابع من التقرير  289(، ص: ) 4(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )695ينظر: أصول البزدوي ، ص: )  (1)

 (. 320البزدوي ، البابريت، رسالة دكتوراه، من ابب البيان إىل ابب أحوال اجملتهدين، على عبدهللا، ص: )ألصول فخر اإلسالم 
 (. 314(؛ القسم الثالث من حتقيق التقرير، خلف احملمد، ص: )387(، ص: )3(؛ ج: ) 548ينظر: املراجع نفسها، ص: ) (2)
 (. 528-524ينظر: أصول البزدوي، ص: ) (3)
 (. 539، ص: )املرجع نفسه (4)
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القول الثالث وهو قول    على أن   بوصف الفساد، فدل   اعرتض عليهال والثان، مث القولني األو  
 .عامة الفقهاء هو اختياره

 . حكمه اإلابحة  :قال بعضهم  :مث الفقهاء سوى الواقفية اختلفوا يف حكم األمر: "يف ذلك  فقال
 .بعضهم الندب :وقال 
 . حكمه الوجوب  :وقال عامة العلماء 
  . وهو اإلابحة  ، فيثبت أدانه  ،ا ملوجبها كان مقتضيً ما ثبت أمرً   إن    :قالوا   : ا الذين قالوا ابإلابحةأم  

  . معىن الندب  :وأدىن ذلك  ،ال بد مما يوجب ترجيح جانب الوجود  :قالوا  :والذين قالوا ابلندب
 ،   فيهكان الكمال أصاًل :  ألنه إذا ثبت أنه موضوع ملعناه املخصوص به  ؛إال أن هذا فاسد

 ( 1) ."وال يف والية املتكلم ، إذ ال قصور يف الصيغة ،فثبت أعاله على احتمال األدىن
 فـَُفهِّم مِّن ذلك أن  األمر للوجوب هو اختياره يف املسألة. 

 ختياره يف املسألة:ابترمجة الباب : لثًا اث
العلل  باب  ترمجة  مثل  بقوله  ؛ختصيص  له ابختياره  ترجم  فساد ختصيص  وهذا ابب  ":  فقد 

ما عليه أئمة املذهب مثل:    خمالًفا   ( 2)طة،بفساد ختصيص العلة املستنبَ ، فقد ذهب إىل القول  "العلل
   (3) .ختصيص العلة املستنبطةن القول جبواز مِّ  ، واجلصاص ، ومشايخ العراق: الكرخي  الدبوسي  

 : استعمال ألفاظ تدل على االختيار:رابًعا 
 على اختياره، منها: تدل  ألفاظ  استعمال من منهج البزدوي    

 : : )املختار(لفظ - 1
َيغه يف التعبري عنه   :ومِّن صِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 123أصول البزدوي ، ص: )  (1)
العلة املستنَبطة: "هي ما ثبت ابجتهاد اجملتهدين؛ كتعليل حترمي اخلمر ابإلسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل ابحملدد    (2)

 (.  2020(، ص: )5ابلقتل العمد العدوان." املهذب يف علم أصول، د. عبدالكرمي النملة، ج: ) 
حتقيق القسم الرابع من كتاب التقرير للبابريت، من ابب فساد ختصيص  (؛  46(، ص: )4ف األسرار، البخاري ، ج: )كشينظر:    (3)

 ( قسم التحقيق.  5، 4العلل إىل هناية الكتاب، رسالة دكتوراه، علي عبدهللا حممد، ص: )
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، بعد عرض األقوال وأدلتها، قال بعد القول  تعبريه عن اختياره يف مسألة: )شرائع من قبلنا(أ.  
ن قبلنا شرع لنا، أي: شرع مَ (1)"؛من األقوال، هبذا الشرط الذي ذكران  املختار عندان : "وهو  الثالث

 .غري إنكار  نْ مِّ  يقصه هللا تعاىل، أو الرسول  ط أنْ رْ شَ بِّ 

بعد عرض األقوال، وأدلتها، ومناقشتها،   : اختياره يف مسألة: هل اجملتهد يصيب وخيطئ؟  ب.
ا  احرتازً  ؛اجملتهد يصيب وخيطئ على حتقيق املراد به إن   :يقال أنْ  :عنداناملختار من العبارات و"قال: 

 ( 2)."رمحهم هللا  صحابنا املتقدمونأ وعليه مضى    ،ناخيدركنا مشاأ وعلى هذا    ،اا وابطنً عن االعتزال ظاهرً 

وانتهاًء؟  ج. ابتداًء  اجملتهد خمطئ ومصيب  األو  بدأ اب:  مسألة: هل  إذا  لقول  اجملتهد  ل وهو 
وقال بعضهم:  : "بقولهاملختار عنده،    هصرح أبنمث ذكر القول الث ان، و ،  ابتداًء وانتهاءً أخطأ كان خمطًئا  

اجتهاده ابتداء  طلبه    ؛بل هو مصيب يف  فيما  انتهاًء  املختار   وهذالكنه خمطئ  هو  اآلخر  القول 
 (3) ."عندان

الناس،  باختياره    د. اهلوى يف احلديث، وقبول شهادته يف حقوق  قبول رواية صاحب  عدم 
  ، ن انتحل اهلوى والبدعةقبل رواية مَ ال يُ   أنْ   املذهب املختار عندان  نّ إ فن  نَ ما يف ابب الس  أو : "بقوله

والدعوة إىل اهلوى سبب داع إىل    احملاج ةن  أل   ؛ئمة الفقه واحلديث كلهمأعلى هذا  ،  ليهإودعا الناس  
 .المل فال يؤمتن على حديث رسول هللا عليه الس  التقو  

فلم    الباب،  ذلك ال يدعو إىل التزوير يف ذلك  ن  أل  ؛وليس كذلك الشهادة يف حقوق الناس 
 (4) ."شهادته د  رَ تُـ 

 : : )الّصحيح(لفظ - 2
َيغه يف التعبري عنه:  ومِّن صِّ

يف    .أ اختياره  عن  قبول تعبريه  "  عدم  بقوله:  واملعتوه،  الص ب ،  مثل  أ  : حيحوالصّ رواية  هنما 
 (5)".جة خبربمها وال يفوض أمر الدين اليهمااحلقوم تال  ،الكافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 523أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 621، ص: )املرجع نفسه (2)
 (. 615) املرجع نفسه، ص:  (3)
 (. 407املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 403املرجع نفسه، ص: ) (5)
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مث    ،: إن ه أحد قسمي املتواتراجلصاص  قول   يف حكم املشهور مِّن األخبار: ذكر   اختياره   .ب
 ، وبعده صر ح أبن ه اختيارهل جاحده، وال يُك َفرن األخبار ُيضلَّ أن  املشهور مِّ   :أابنقول عيسى بن  

 ( 1)".الصحيح عندانهو و بقوله: "

ما    :والصحيح: "بقوله  يف حكم رواية املستور،  لقول حممد بن احلسن التعبري عن اختياره    .ج
وهذا بال خالف    ،ظهر عدالتهتىت  ح جة  ال يكون خربه حُ   ،املستور كالفاسق  أن  :  رمحه هللا حكاه حممد  

 (2) ."ل على ما قلنا يف اجملهولإال يف الصدر األو   ،ااحتياطً  ؛يف ابب احلديث

: بقولهالعام الذي حلقه خصوص، هل يبقى حجة بعد التخصيص أم ال؟    ُحْكماختياره يف    .د
  إال    ،ا كان املخصوص أو ُمهواًل معلومً   ،العام يبقى حجة بعد اخلصوص  أن    :حيح من مذهبنا والصّ "
 ( 3)."وذلك مثل قول الشافعي يف العموم قبل اخلصوص ،فيه ضرب شبهة أن  

 : )أصّح(:  لفظ - 3
 : أمثلة ذلكومن 

وقال  : "بقوله  مما ليس بسهٍو، وال طبع بشر  أفعال النب    ُحكميف    لقول اجلصاص  اختياره  أ. 
 (4) ."عندان  صحّ أ وهذا    . ال نرتك ذلك إال بدليل  ،علينا اتباعه  :ه قالن  أإال    ، اجلصاص مثل قول الكرخي  

الوحي   ه:وهو ما مسا  (5) ويف كون متعبًدا به، اختياره يف مسألة: جواز االجتهاد للنب  ب.
  وهو أن   ،هو القول الثالث : عندان والقول األصحّ : "عرض األقوال الثالثة يف املسألة، مث قالالباطن، 

الواقعةليه مِّ إ  وحَ الرسول مأمور ابنتظار الوحي فيما مل يُ  دة  ي بعد انقضاء مُ أمث العمل ابلر   ،ن حكم 
     (6)."االنتظار

 : )قولنا(:  لفظ - 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 357، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 402ص: )املرجع نفسه،  (2)
 (. 197املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 511املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 305(، ص: )3كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (5)
 (. 514أصول البزدوي ، ص: )  (6)
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اختياره يف مسألة: تعليل األصول، فقد ذكر األقوال يف املسألة، وعند القول الرابع صر ح  مثل  
ن داللة  مِّ   د  وال بُ   ،هي معلولة شاهدة إال مبانع  : نقولانّ إ  :والقول الرابع قولنا أبنه اختياره بقوله: "

    (1)."ه للحال شاهدوال بد قبل ذلك من قيام الدليل على أن    ،التمييز

 : : )املذهب(لفظ - 5
وقد : "بقولهحذف حرف القسم،    به بعدم  سَ قْ لـمُ ب اصْ اختياره مذهب أهل البصرة يف نَ   مثل

 . ألفعلن كذا هللاَ  :قالفيُ   ،اف حرف القسم ختفيفً ذَ حيُْ 
     (2)."عند أهل الكوفة :وابخلفض  ،وهو مذهبنا لكنه ابلنصب عند أهل البصرة  

 : )األحوط(:  لفظ - 6
، الكتاب  إذا مل يعلم مبا يف  (3) ، وحممد بن احلسن ببطالن اإلجازة اختياره قول أب حنيفة  :مثل

مبا فيه، وصحتها عند أب    الـُمجازببطالن اإلجازة، إذا مل يعلم    ذكر قول أب حنيفة وحممد  بعد أنْ 
 (4) ."قول أب حنيفة وحممد رمحهما هللاحوط واأل، مث عرب عن اختياره بقوله: "يوسف

 :  )عندان( - 7
يكون حكم الناسخ    وجيوز أنْ من حكم املنسوخ بقوله: "  سخ ببدل أشق  اختياره جواز الن    :مثل

 ( 5) ."هللا تبارك وتعاىل نسخ التخيري يف صوم رمضان بعزُية الصيام ن  أل ؛عندانن حكم املنسوخ شق مِّ أ

 : )وهذا أسلم الطريقني(:  لفظ - 8
أن  الوجوب الزم  مىت صح  القول حبكمه، ومىت بطل القول حبكمه بطل القول  "  مثل اختياره

فقد ذكر قول مشايخ  يف مسألة بوجوب األحكام على الص ب:    وذلك  (6)"وإن صح  سببه وحمله،بوجوبه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 565ص: )  البزدويأصول  (1)
 (. 284ص: )املرجع نفسه،  (2)
؛ أبن يقول: أجزتك أْن تروي عين هذا الكتاب، أو هذه الكتب. الباعث احلثيث، ابن    (3) اإلجازة: هي: إجازة من ُمعني  يف ُمعني 

إخباره مبا أذن له بروايته عنه. معجم    (، فهي: إذن يف الر واية لفظًا يفيد اإلخبار اإلمجايل  عرفًا، يعين أهنا تتضمن 114كثري، ص: )
 (. 14مصطلحات احلديث، د. حممد اخلري آابدي، ص: )

 (. 418أصول البزدوي ، ص: )  (4)
 (. 505املرجع نفسه، ص: ) (5)
 (.2160(، ص: ) 5، ج: )الكايف شرح البزدوي، حسام الد ين السغناقي (6)
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مث ذكر أنه عدل  املذهب وهو وجوب كل  األحكام والعبادات على الص ب، وذكر أن  هذا قوله السابق،  
 املشايخ الذي كان عليه إىل قوله بعدم وجوب كل  األحكام على الصب بقوله:  عن قول 
وقد قال بعض مشاخينا رمحهم هللا بوجوب كل  األحكام والعبادات على الصب؛ لقيام الذمة  "

 "وصحة األسباب، مث السقوط بعذر احلرج.
وهذا أسلم  هبذا القول الذي اخرتانه،    تركناهوقد كّنا عليه مدة، لكّنا  ":  مث ذكر اختياره اجلديد بقوله  

 (1)   "صورة ومعىًن، وتقليًدا وحجًة. الطريقني

 ما أييت: السابقة نالحظ  ن األمثلة م  

دليل على اهتمامه ببيان القول املختار يف    تنوع أساليب البزدوي  يف التعبري عن اختياره:  أّواًل 
   املذهب

املذهب  :  اثنًيا  أثر  أئمة  ظهر  أقوال  مِّن  اختياراته كانت  فغالب  فقد  اختياراته؛  يف  احلنفي  
إال إنه مل خيرت منها،    ومع اهتمامه إبيراد أقوال اإلمام الش افعي  ، مع التصريح بذلك،  ومشاخيه  املذهب 

  .، فقد كان دائم االنتصار ملذهبه احلنفي  أو يقدمها على أقوال مشايخ املذهب احلنفي  

العلمية،:  اثلثًا  والصراحة  املستقلة،  اجلرأة  االجتهادية  التصريح    والشخصية  يف  ذلك  وظهر 
مثل: اختياره بعدم وجوب كل  األحكام    الذي أيد فيه مشايخ املذهب إىل رأي خمالف   ابلعدول عن رأيه

 . ، مثل اختياره القول بفساد ختصيص العليلخمالًفا هلم به فرد انوالعبادات على الص ب، أو اختيار 

يف    صاحب القول الذي اختاره، مثل: اختياره قول أب حنيفة  تسميةاألمانة العلمية يف  :  رابًعا 
الـم يعلم  إذا مل  فيها، واختياره قول حممد بن احلسنحكم اإلجازة  مبا  املستور،    جاز  يف حكم رواية 

مما ليس بسهو، أو طبع بشر، واختياره مذهب أهل    حكم أفعال الرسول  يف    واختيار قول اجلصاص
 عند حذف حرف القسم.   َنْصب الـُمْقَسم بهالبصرة يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 713أصول البزدوي ، ص: )  (1)



  

 

 الرابع      الفصل  
 

   الفروع الفقهية يف كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول(توظيف 
 :ثالثة مباحثفيه 

 . مصادر الفروع الفقهية عند البزدويّ : األّولاملبحث 

 ختريج األصول من الفروع عند البزدويّ  :الثّايناملبحث 

 ختريج الفروع على األصول عند البزدويّ : الثالثاملبحث 
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 تمهيد 

األصول(    معرفة  إىل  الوصول  ُييز كتاب )كنز  مما  بتوظيف  إن   والفروع؛  األصول  الربط بني 
ابخلروج  ؛ الفروع الفقهية يف القواعد األصولية بصور متعددة، وبذلك حقق الغاية مِّن علم أصول الفقه

"دراسة القواعد األصولية ُمردة عن الفروع ال  فــــ   التطبيقي ،إىل اجلانب العملي    به من اجلانب النظري  
   (1)" .تؤيت مثارها

وقد وظ ف البزدوي  الفروع الفقهية يف تصوير املسائل األصولية، والتمثيل هلا، وقد سبق بيان  
يف التخريج الذي مشل ختريج األصول مِّن الفروع، وختريج الفروع  أيًضا  وظفها  و الفصل الثالث،    ذلك يف

 على األصول وبيان مثرة اخلالف يف املسائل.  

بنوعيه: ختريج األصول مِّن الفروع، وختريج الفروع    التخريج   الفقهية يفوبتوظيف البزدوي للفروع  
يف كتاب: )كنز الوصول    اتضحت املناهج األصولي ة اليت اتبعها يف دراسة املسائل األصولية   على األصول

 :وهي إىل معرفة األصول(،

املنهج الرئيس يف الكتاب، وهو  القائم على ختريج األصول مِّن الفروع،  )منهج الفقهاء(    ل:األوّ  
   . األصولية القواعد   أكثر واألساس الذي اتبعه يف تقرير

وهو منهج تبعي، ومل يكن  ،  األصولمِّن    الفروع( القائم على ختريج  التخرجيينهج  امل)  :الثّاين
، وعند ربط الفروع  إمنا جاء عند رد  اخلالفات الفقهية إىل اخلالف يف القواعد األصوليةأصالة،    مقصوًدا

 . األصوليةابلقواعد  املذهب الفقهية املنقولة عن أئمة 

أن  احلنفية يـُْنسب هلم )منهج الفقهاء( أصالة؛ إذ هم أو ل، وأكثر مِّن    :وهبذا ميكن القول 
حافلة بتخريج الفروع على  عمل به، وينسب إليهم )املنهج التخرجيي ( تبًعا؛ إذ كتبهم يف أصول الفقه  

 األصول.

على   الفروع  وختريج  الفروع،  مِّن  األصول  ختريج  البزدوي  يف  ملنهج  دراسة  الفصل  هذا  ويف 
 مباحث:   ثالثةيف  األصول

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 49حبث: مفهوم التخريج عند الفقهاء واألصوليني، د. جاسم احلديدي ، ص: ) (1)
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 : مصادر الفروع الفقهية عند البزدوّياألّول املبحث  

مِّ   إن    الكتاب  مؤلف  عليها  اعتمد  اليت  املصادر  االجتاه  معرفة  معرفة  تُعِّني يف  اليت  األمور  ن 
ُيكن حتديد الفرتة الزمنية    كتابالن مصادر  ومِّ الفكري  للمؤلف، واملذهب الفقهي  الذي ينتسب إليه،  

  ُمتهًدا، كان ُمَقل ًِّدا، أم    إنْ   ،لمؤل ِّفل  تظهر املكانة العلمي ة  ومِّْن معرفة املصادر،  اليت كان املؤل ِّف حيًّا فيها
املصادومِّ  التطور  ن  مراحل  الوقوف على  ومنها ُيكن  العلمية،  الكتاب  قيمة  تظهر  منها  نقل  اليت  ر 

 الفكري  للمذهب الذي ينتمي إليه.

ويف هذا املبحث تفصيل املصادر الفقهية اليت نقل منها الفروع الفقهية، أم ا القواعد األصولية   
 . ، ومل ينقلها إال ما أتثر به ابلدبوسيها؛ بتخرجيها من الفروعظفهو ُمْنشئ ألفا

 منهج البزدوّي يف ذكر مصادر الفروع الفقهية: 
اعتمد البزدوي  يف نقل الفروع الفقهية على كتب ظاهر الرواية، وكتب النوادر، وبعض كتب   

لنقل منها يف مواضع، ويف مواضع أخرى ينقل دون اإلشارة إىل املصدر الذي  ابصر ح    ،املذهب احلنفي  
 :وم ن املصادر اليت صّرح ابلنقل منها قل منه، ن

 أّواًل: كتب ظاهر الرواية:    
الشيبان ، مجع فيها املسائل الفقهية اليت    ، وهي كتب صن فها حممد بن احلسناألصولوُتسم ى   

، مثل  أقواله، وأقوال بعض تالميذ أب حنيفة، وأب يوسف، مع  ُروِّيت عن أئمة املذهب: أب حنيفة
الثقات، وهي: املبسوطظاهر الرواية، ومُس يت  ، واحلسن بن زًيدزفر   ؛ ألهنا ُروِّيت عن حممد برواية 

رَي الصغ و الزًيدات، و اجلامع الكبري، و اجلامع الصغري، و ، ويَُسم ى )األصل( رَي الكبري.الس ِّ  ( 1) ري، والس ِّ

 : ن مخسة كتب ظاهر الر واية وصرح ابلنقل مِّ  (2) )ظاهر الرواية( يف موضعني، وقد َوَرد اسم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ اجلامع الصغري وشرحه  168(، ص: )1(؛ رد احملتار، ابن عابدين، ج: ) 19، ص: )ينظر: شرح عقود رسم املفيت، ابن عابدين  (1)

(؛ مدخل لدراسة املذهب  39األصل حملمد بني احلسن، د. بوينوكالن، ص: ) (؛ مقدمة حتقيق  17النافع الكبري، اللكنوي ، ص: )
، علي  جرادي ، ص: )  (. 31احلنفي 

 (. 339، 184ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (2)
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 :  املبسوط. 1
املسائل والقواعد األساسية    مجعه  ألن    ؛؛ ألنه أو ل كتب ظاهر الرواية تصنيًفا، أواألصلويُسم ى  

  متعددة صن فها حممد بن احلسن   عبارة عن كتباملبسوط  و ،  اهوصاحب  اليت وضعها اإلمام أبو حنيفة
على وحدة املواضيع الفقهية؛ فأل ف مسائل الصالة ومس اها كتاب الصالة، ومسائل البيوع ومس اها كتاب  

   (1) املبسوط. واحد هو  ا، مث مُجعت يف كتابالبيوع، وهكذ

بقوله: "دل ت املسائل املتفرقة عن أصحابنا يف املبسوط"،   وقد صر ح ابلنقل منه يف أربعة مواضع  
ا يُْستقصى يف مبسوط أصحابنا"، يف غري موضع من املبسوط"،    "نص  على ذلك حممد رمحه هللا "وهذا إمن 

 : مثل قولهبينما يف بقية املواضع يذكر عنوان الكتب الفرعية   (2) ،"على ما هو مذكور يف املبسوط"

 ،(3) يف كتاب االستحسان". رمحه هللا "ذكر حممد
   (4) اإلقرار.""ذكره حممد يف كتاب قوله: و 

مثل قوله: "قال أصحابنا رمحهم هللا  كتاب ا ملبسوط،    من  هأن  ارح  ويف بعض املواضع ذكر الش  
    (6) فبني  الشارح أن  املراد: كتاب الدعوى من كتاب املبسوط.  (5)يف كتاب الدعوى"،

مثل     فقط،  )الكتاب(  بلفظ:  مواضع ذكره  الكتاب..."،ويف  "وقد جعله يف  فذكر  (7)قوله: 
 (8) املقصود ابلكتاب: كتاب املبسوط. الشارح أن  

 : اجلامع الصغري. 2
ن مسائل اخلالف  ن مائة مسألة مِّ ، مجع فيه أكثر مِّ ن أب يوسفبطلب مِّ   أَل فه حممد بن احلسن

يف املذهب، وُوصِّف ابلصغري؛ ألنه ابتفاق الصاحبني: حممد بن احلسن، وأب يوسف، ومل جيمع أبواب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة حتقيق األصل )املعروف ابملبسوط( حملمد بني احلسن، (؛  1581(، ص: ) 2ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )  (1)

، د. حممد الدسوقي، ص: ) (؛ حممد بن احلسن 44، 43كالن، ص: )د. حممد بوينو   (. 146الشيبان  وأثره يف الفقه اإلسالمي 
 (. 770،  678، 404، 90أصول البزدوي، ص: )  (2)
 (. 403، ص: )املرجع نفسه (3)
 (. 765املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 314، ص: )املرجع نفسه (5)
 (. 381(، ص: ) 2كشف األسرار، البخاري، ج: )ينظر:   (6)
 (. 305أصول البزدوي ، ص: )  (7)
 (. 248(، ص: ) 2ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (8)
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االهتمام به ابلشرح، والرتتيب  دل  عليها:  علمية يف املذهب احلنفي ،    وله مكانةالفقه كلها مثل املبسوط،  
   (1) والنظم، حىت فاق عدد ُشر احه العشرين.

ويف بعض املواضع  (2) وهلذا قلنا يف اجلامع الصغري"،بقوله: " قل منه يف موضع واحد،صر ح ابلن 
يذكره بقوله: )اجلامع(، دون حتديد هل هو اجلامع الصغري، أم اجلامع الكبري، مثل قوله: "ذكره يف  

وُيكن للباحث اليوم حتديد أهو اجلامع الكبري أم اجلامع الصغري ابلرجوع    (3) ،كتاب اإلقرار يف اجلامع"
 أي هما يقصد البزدوي .    فيعرفإىل الكتابني، 

فَبني  الشارح أنه (4) قول حممد يف الكتاب"،  قوله: "إن  ويف موضع ذكره بلفظ: )الكتاب(، مثل   
 ( 5)الكتاب؛ أي : يف اجلامع الصغري."إن  قول حممد يف بقوله: " يُشري إىل كتاب اجلامع الصغري

 . اجلامع الكبري:3
ع يف أبواب الفقه  س  وَ تَـ وقد  ،  ن أب يوسفوه عْ بعد اجلامع الصغري، ومل يرْ   أل فه حممد بن احلسن

ته  كَ لَ ة حممد بن احلسن الفقهية، ومَ كَ لَ ظهرت فيه مَ و عدا أبواب العبادات فقد ذكر فيها مسائل قليلة،  
الفقه يف مهارة وبراعة، شرحه عدد كبري من علماء   اللغة وأحكام  اللغوية؛ فقد ربط فيه بني قواعد 

 (6) املذهب، وأثىن عليه خلق كثري.
"كذا قال حممد  "،  اجلامع الكبريبقوله: "قال أصحابنا يف  الثة مواضع،صر ح ابلنقل منه يف ث

ويف بقية املواضع يذكره بقوله: )اجلامع(، دون  (7)"،اجلامع الكبري "ذكر ذلك يف  "،  اجلامع الكبرييف  
منهما املقصود، مثل قوله: "كذلك    حتديد هل هو اجلامع الصغري، أم اجلامع الكبري، فيـَُبني  الشارح أي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(؛ اجلامع الصغري  25، ص: )شرح عقود رسم املفيت، ابن عابدين(؛  561(، ص: )1كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )ينظر:    (1)

 (. 36، 32وشرحه النافع الكبري، اللكنوي ، ص: )
 (. 700أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 217املرجع نفسه، ص: ) (3)
 (. 251املرجع نفسه، ص: ) (4)
 (. 175(، ص: )2كشف األسرار، البخاري، ج: ) (5)
د. بوينوكالن، ص:    مقدمة حتقيق األصل حملمد بني احلسن، (؛  567(، ص: ) 1كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )ينظر:    (6)
، علي  الن دوي ، ص: )  (؛ اإلمام حممد بن احلسن33) (؛ حممد بن احلسن الشيبان   116،  97،  94الشيبان انبغة الفقه اإلسالمي 

، د. حممد الدسوقي، ص: )  (. 157-154وأثره يف الفقه اإلسالمي 
 (. 707، 386، 269أصول البزدوي ، ص: )  (7)
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يف اجلامع    فبني  الشارح أن  املقصود هو اجلامع الكبري بقوله: "ذكره حممد رمحه هللا  (1) قال يف اجلامع"،
 (2) الكبري".

   :الزايدات. 4
األصل واجلامع الكبري، مجع فيه مسائل مل تذكر يف الكتب السابقة مثل  مُسي  ابلزًيدات؛ ألن ه  

قوله:    منها،  صر ح ابلنقل منه يف مثانية مواضع  (3) شرحه أكثر من عامل منهم فخر اإلسالم البزدوي .
 ( 4)."ايداتالزّ "وعلى هذا مسائل "، ايداتالزّ "على ما قال يف "، ايداتالزّ "قال حممد رمحه هللا يف 

 :  الكبريرَي السّ  . 5
ن كتب ظاهر الرواية، مجع فيه األحكام الفقهية اخلاصة  مِّ   احلسنهو آخر مؤلفات حممد بن  

ْلم، واحلرب، مع تعزيز كل   قول أبدلته، فربزت فيه شخصية حممد بن احلسن    ابملسلني وغريهم، يف الس ِّ
"َنص  حممد رمحه هللا على ذلك  ، منها قوله:  صر ح ابلنقل منه يف عشر مواضع تقريًبا (5) ية.حُمد ِّاًث، ورَاوِّ 

   (6) ،"الّسرَي الكبري"وذكر يف " ،الّسرَي الكبرييف 

 وادر: اثنًيا: كتب النّ 
إم ا يف  ُرويت  ن كتب ظاهر الرواية،  هي الكتب املروية عن أئمة املذهب احلنفي ، وليست مِّ  

  (7) برواًيت اثبتة صحيحة.  وَ رْ ؛ ألهنا مل تُـ ابلنوادركتب أخرى حملمد بن احلسن، أو كتب غريه، ومُسيت  
الن وادرمِّ صرح ابلنقل    الصالة"، و"ذكره يف    نوادريف أربعة مواضع بقوله: "قال حممد يف    ن 
 ( 8)".درالنوا"، و"وبعض هذه اجلملة مذكور يف النوادر"، و"وهو مروي  يف النوادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 724أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 380(، ص: )4كشف األسرار، البخاري، ج: ) (2)
مقدمة حتقيق األصل حملمد بني احلسن، د. بوينوكالن، ص:  (؛  962(، ص: ) 2ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )  (3)
، د. حممد الدسوقي، ص: )ا (؛ حممد بن احلسن34)  (. 163لشيبان  وأثره يف الفقه اإلسالمي 
 (. 282، 277، 138أصول البزدوي ، ص:) (4)
مقدمة حتقيق األصل حملمد بني احلسن، د. بوينوكالن، ص:  (؛  1013(، ص: )2ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: )  (5)
، علي  الن دوي ، ص: )  (؛ اإلمام حممد بن احلسن34)  (. 139-138الشيبان انبغة الفقه اإلسالمي 
 (.290، 212أصول البزدوي ، ص: )  (6)
، علي  جرادي ، ص:)39ينظر: مقدمة حتقيق األصل حملمد بني احلسن، د. بوينوكالن، ص: )  (7)  (33(؛ مدخل لدراسة املذهب احلنفي 
 (. 756، 339،  259، 162ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (8)
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   خرى:أ: كتب اثلثًا 

   : .كتب احلاكم الشهيد1
 (الكايف)،  يف الفقه  (ررَ الغُ )  منها:له عِّد ة مصنفات  (،  القاضي الّشهيدوقد مس اه البزدوي : ) 
 (1) املنتقى يف الفروع. ، يف الفروع
 .ىواملنتقَ ، ررَ الغُ : له، مها كتابني من  ابلنقل البزدوي   صر ح 

   املنتقى: .أ 
واًيت وادر، ومجع فيه نوادر املذهب من الر  ف مثل األمايل، والن  ن ثالمثائة ُمَؤلَّ ه انتقاه مِّ ذكر أن  

 ( 2).ن أصول املذهب احلنفي ، يف املرتبة الثانية بعد كتب حممد بن احلسنغري الظاهرة، وهو مِّ 
 (3) ".املنتقىصرح ابلنقل منه يف موضعني، بقوله: " ذكره يف  

   :الُغَرر  .ب
التخصيص خبرب   حيتمل  يثبت خصوصه ال  مل  الذي  العام  قاعدة:  لـتأكيد  واحده  مرة  ذكره 

  (4).". (.الغرر)  : يف كتاب  رمحه هللا   واختاره القاضي الشهيد  ،هذا هو املشهورالواحد، والقياس، بقوله: "

   . أحكام القرآن: 2
التفسري الفقهي  عند احلنفية، ويُعد أيًضا موسوعة  ، وهو مِّ ألب بكر اجلصاص ن أهم كتب 

اهتمام طلبة العلم، بدليل كثرة النسخ اخلطية    ل  ن أراء املذاهب الفقهية، وكان حمفقهية ضمت كثري مِّ 
   (5)له.

   (6)".أحكام القرآنرمحه هللا يف  صر ح ابلنقل منه يف موضع واحد بقوله: "وذكره اجلصاص 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 37(، ص: )2هدية العارفني، البغدادي ، ج: )(؛  1851، 1378، 1202(، ص: )2ينظر: كشف الظنون، ج: ) (1)
، علي  جرادي ، ص: )(؛ 1851(، ص: )2كشف الظنون، حاجي خليفة، ج: ) ينظر:   (2)  (. 35مدخل لدراسة املذهب احلنفي 
 (. 705، 233ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 191رجع نفسه، ص: )امل (4)
 (. 579، 578،  142ينظر: اإلمام أبو بكر الرازي  ومنهجه يف التفسري، د. صفوت خليلوفيتش، ص: ) (5)
 (.305أصول البزدوي ، ص: )ينظر:  (6)
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  :شرح اجلامع الصغري للبزدويّ . 3
أوضح احلسن،  بن  حملمد  الصغري  اجلامع  شروح  أحد  ابألدلة    البزدوي    هو  مستدالًّ  مسائله 

املعتمدة يف املذهب احلنفي ، وهو من كتب الفقه املقارن؛ الهتمامه بذكر اخلالف، واملقارنة بني أقوال  
   (1) .الش افعي  ، و أب حنيفة

 (2)".شرح اجلامعصر ح ابلنقل منه يف موضع واحد بقوله: "على ما بي نا يف  

 : ما أييت نالحظ مصادر الفروع الفقهية عند البزدويّ معرفة وم ن  

كتاب )كنز الوصول(؛ فقد نقل عن أُم ات املصادر الفقهية يف  ل   العِّْلمية   املنزلة ظهرت    أّواًل:  
احلنفي ،   قِّبـَْلة  املذهب  احلنفي  جعلته  املذهب  منزلة يف  النقل،    ن حيث مِّ   املذهب   ن يفتأخرياملفتبوأ 
 .والشرح، واجلمع

  ن تلك املصادر فلم يكتف ابلنقل مِّ ظهرت مرتبة البزدوي  االجتهادية يف املذهب احلنفي ؛    اثنًيا:
 . يناقش، وحُيل ل، وخيتار من األقوال، وينفرد آبراء خاصةبل كان  ،فقط

 املصدر الذي نقل منه. ابلتصريح بذكراألمانة العلمية يف النقل؛  اثلثًا: 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، مقدمة حتقيق شرح اجلامع الصغري من أول كتاب الزكاة إىل 517ينظر: املذهب احلنفي  مراحله وطبقاته، أمحد النقيب، ص: )  (1)

   (. 131هناية كتاب احلج، مي  انقرو، رسالة ماجستري، ص: )
 (. 264أصول البزدوي ، ص: )  (2)



 166             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

 : تخريج األصول من الفروع عند البزدوّينيالّثا  املبحث   

فقهي ؛ الستنباط القاعدة األصولية  د إىل فرع  مْ : "العَ تخريج األصول من الفروعاملقصود ب
اطق ابلفرع، مع الدليل التفصيلي  حىت نطق ابلفرع".اليت استخدمها الن  

 (1) 

عند الص حابة،    الفروع الفقهيةن وسائل الوقوف على القواعد األصولية اليت  بُنيت عليها  مِّ   هوو  
بَ  اليت  اجملتهدين ممن مل ُيصر ح ابلقاعدة  َد   عليها اجتهادهىَن واألئمة  أتباع مجيع  ، وهو منهج ُوجِّ عند 

، : اجلصاصمثلاملذاهب الفقهية، إال إن ه عند احلنفية كان أكثر ظهورًا، خاصة عند املتقدمني منهم  
والبزدوالد بوسي   والسرخسي  ،  َمن سبقهموي ،  بتخريج  اكتفوا  فقد  املتأخرون  أم ا  نقلوا  ،  ،  اآلراء  فقد 
   (2) .دون بيان أهنا خُمر جةعلى أهنا رواية ألئمة املذهب،  األصولية 

يف القليل  وقد اهتم البزدوي  بتخريج األصول من الفروع الفقهية يف أكثر مسائل الكتاب، و  
الفروع، مثل بعض األصول  بصيغة اجلزم  عرض األصول  منها   دون إشارة تدل على أهنا خمرَّجة من 

 :منها  املتعلقة بعوارض األهلية

 ( 3) .يوجب أتخري اخلطاب لألداء، وال ُينع الوجوب الحتمال األداءاألصل املتعل ِّق ابلنوم: النوم  

ترتب عليه من أحكام   أن  هذا األصل ت خترجيه من  ذكر األصل وما  يُشر إىل  فقهية، ومل 
 . الفروع

 يف ختريج األصول من الفروع يف مطلبني:بيان ملنهج البزدوي  وفيما أييت 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 36، جامعة أم  القرى، ص: )ختريج األصول من الفروع، رسالة ماجستري، عبدالوهاب الرسيين   (1)
 (. 372،  371ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 727، 726ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
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 ختريج األصول من الفروع:  منهج البزدوّي يف الّتعبري عناألّول:  املطلب
بعض املسائل، ويف بعضها  استعمل البزدوي  عبارات دل ت على ختريج األصول من الفروع يف   

العبارات اليت دل ت على  أمثلة  ن  ن سياق املسألة دون احلاجة إىل عبارات خاصة، ومِّ يـُْفهم التخريج مِّ 
 :ختريج األصول مِّن الفروع

 :  )ودّلت على ذلك مسائلهم( ،)وقد دّل على هذا األصل مسائلهم( أّواًل:
 :عند احلنفية، والش افعية  الفروع ن على ختريج األصول مِّ  داللة واضحة يف العبارتني  

 :)وقد دّل على هذا األصل مسائلهم( أ. 
العبارة بعد    للداللة  عمل االستثناءكيفي ة  ختالف احلنفية، والش افعية يف  ال  ه ذكر قال هذه   ،
يف  الختالف ا  يهدل  عل، إمنا  عن الشافعي  عن أئمة احلنفية و   فيه مل ينقل نصًّا   املختلف  األصل  على أن  

ت على  ر الفروع الفقهية اليت دل  كْ بذِّ   بدأمث  (1) ،اليت تتعلق ابالستثناءاملسائل الفقهية  أجوبة الفريقني يف  
   (2)   اختالفهم يف املسألة.

 :(ودّلت على ذلك مسائلهم)  .ب
احلنفية ال يصلح لإللزام،  وعند  ،  كم االستصحاب، وأنه ُحج ة ُملزِّمة عند الش افعي  حل  هبعد ذكر 

َذ مِّ كْ حُ   مث قال العبارة الس ابقة للداللة على أن    (3) إمنا هو حجة دافعة، ن الفروع  م االستصحاب أُخِّ
    (4) .مث بدأ بذكر تلك الفروع، اليت نُقلت عن أئمة احلنفية، وعن الش افعي  الفقهية 

 :  )وعلى هذا مسائل أصحابنا( اثنًيا:
كلمة )كل ( إذا دخلت على النكرة أوجبت  قال هذه العبارة لتخريج األصل الذي دل  على أن :  

األفعال عموم  أوجبت  )كلم ا(  ُوصلت:  إذا  األمساء،  ت  (5)؛عموم  اليت  الفقهية  الفروع  بذكر  بدأ  مث 
   التخريج منها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 187(، ص: ) 3ينظر: كشف ا ألسرار، البخاري، ج: ) (1)
 (.473ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (2)
 (. 546(، ص: ) 3ينظر: كشف ا ألسرار، البخاري، ج: ) (3)
 (.601ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (4)
 (. 205ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (5)
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هلا:   املشاهبة  العبارات  أصحابنا( ومن  مسائل  ذلك  مسائل    ،)وعلى  عاّمة  هذا  )وعلى 
  ( 1).)وعلى هذا مسائل الزايدات( ،أصحابنا رمحهم هللا(

 : (رمحهم هللا ال ُُيصى )وهذا يف مسائل أصحابنا  اثلثًا:
  ويقصد ابلعبارة: أن    ( 2) ،استعمال اجملاز يف األلفاظ الشرعية  بعد أْن بني  جواز قال هذه العبارة   

وهي كثرية يف    املسائل الفقهية الواردة عن أئمة املذهب عليه    دل    استعمال اجملاز يف األلفاظ الش رعية
 مث بدأ بتفصيل املسألة.   (3) ،كتبهم

 :  )وقد ذكر يف اجلامع ما يتصل هبذا األصل( رابًعا 
ب  العبارة  َأْصلقال هذه  فرًعا فقهيًّا من    :عد  للتخفيف، مث ذكر  القسم  جواز حذف حرف 

ذ منه األصل الس ابق.    (4) كتاب اجلامع أُخِّ

 : املسائل( )وعلى ذلك بىن حممد رمحه هللا خامًسا:
يستعمل البزدوي  هذه العبارة وما يف معناها للداللة على أن  األصل مستنبط من فروع املذهب،  
:  ْصلبعد أ(،  املسائل يف آخر كتاب االستحسان  وعلى ذلك بىن حممد رمحه هللاقوله:)  مِّن ذلك

خللوها    يـُْقَبل يف موضع املنازعة؛ للحاجة إىل اإللزام، ويـُْقَبل يف موضع املساملة  ال)خرب الواحد الَعْدل  
  األصل   للداللة على أن  هذا  (5)؛ذكره حممد يف كتاب االستحسان  عن معىن اإللزام(، مث ذكر فرًعا فقهيًّا
 ن فروع فقهية ذكرها يف كتاب االستحسان. مستنبط مِّ الذي نسبه إىل حممد بن احلسن 

 : ن املذهب ألصحابنا كثري()ودليل ما قلنا م   ًسا:ساد
يف بعض املواضع يستعمل البزدوي  كلمة: )دليل( بعد ذكر القاعدة األصولية، وال يعين بذلك   

له    أبن    هذا األصل أو القاعدة   صحةاالستدالل إلثبات حجية القاعدة؛ وإمنا يـُْفهم منها التأكيد على  
 :مثل،  ن فروع املذهبما يؤكده مِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 282،  212، 210، ص: )أصول البزدويينظر:  (1)
 (. 226ينظر: املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 94(، ص: ) 2ينظر: كشف ا ألسرار، البخاري، ج: ) (3)
 (.284ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (4)
 (. 410، ص: )املرجع نفسهينظر:  (5)
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ذكر  مث  "،  نايْ كَ الذي حَ   عندان هذااملذهب    والدليل على أن  قوله بعد بيانه حلُْكم العام: "  أ.
َذ منه حكم العام  قول ألب حنيفة  مث ذكر الفروع الفقهية اليت ت استنباط حكم العام منها، مث    (1) ، أُخِّ

ذكر األقوال يف املختلفة يف حكم العام، مث أدل ة كل  قول، فدل  ذلك على أن  املقصود من قوله السابق  
   التأكيد على أن  حكم العام له ما يؤكده مِّن فروع املذهب.  

فيها: "و  اجملتهد خيطئ ويصيب، قال  املذهب ألصحابنا ب. مسألة: هل  قلنا من  ما  دليل 
     (2)   رمحهم هللا يف أن  اجملتهد خيطئ ويصيب يف كتب أصحابنا رمحهم هللا أكثر مِّن أْن حُيْصى."

 :  يذكر أّن أحد أئمة املذهب نّص على هذا األصل سابًعا:
مثل قوله    ،صاحب القول  هايذكر ذلك وهو يريد به أن  هذا األصل خُمر ج مِّن فروع فقهية ذكر  
رَي(، ويف غريها"،  دىن اجلمع ثالثة: "ذكر ذلك حممدأيف أن    وقوله يف    (3)رمحه هللا صرحًيا يف كتاب )الس ِّ

رَي الكبري( املسألة ذاهتا: "نص  حممد  (4)  ".رمحه على ذلك يف )الس ِّ

رَي الكبري يقول فيه أن  أدىن اجلمع    حملمد  نص    : ال يوجدأنهلوحظ    وبعد الرجوع إىل كتاب الس ِّ
ا هو فرع فقهي  استنبط منه البزدوي  أن  أدىن اجلمع ثالثة،    ثالثة؛ يف مسألة َمن يكون له النـ ْفل  وذلك  إمن 

قتله ثالثة مل يكن هلم    وإنْ   ،له رجل أو رجالن فلهما السلبتَ قَـ   ه إنْ أن  ":  وهذا الفرع  ،  وَمن ال يكون
 ( 5)   ."سلبه

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 190، ص: ) أصول البزدوي (1)
 (. 619املرجع نفسه، ص: ) (2)
 (. 202، ص: )املرجع نفسه (3)
 (. 212، ص: )املرجع نفسه (4)
رَي الكبري، السرخسي   (5)  (. 232(، ص: )2، ج: )شرح كتاب الس ِّ
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 ختريج األصول من الفروع: يف الثّاين: منهج البزدوّي  املطلب
 :ن الفروع أكثر من أسلوب منهاللبزدوي يف ختريج األصول مِّ  

، مث يذكر الفروع الفقهية اليت مت استنباط األصل منها،  -القاعدة األصولية -أّواًل: يذكر األصل  
 األصل:   يستدل على صحة  دون أنْ 
 :  من ألفاظ العموم كلمة )اجلميع(ما جاء يف معىن   ن أمثلة ذلك:مِّ  

أو اًل، األصل  "  ذكر  مثلبقوله:  عامة  إهنا    (،ل  كُ )   : كلمةوهي  االجتماعتو إال  دون    ،جب 
   ".ل  كُ   :ولذلك صارت مؤكدة لكلمة ،نْي لَ وَّ فصارت هبذا املعىن خمالفة للقسمني األَ ، االنفراد

وبيان ذلك يف قول    األصل، فقال: "يستدل على صحة  ومل  ،  مث ذكر الفرع الذي استنبطه منه
رَي الكبري(   هلم نفاًل   ن  إ  :فدخل عشرة منهم  ،  فله كذااًل مجيع من دخل هذا احلصن أو  :  حممد يف )الس ِّ

 . دخلتا ألول مجاعة ويصري النفل واجبً   ،ا ابلشركةا بينهم مجيعً واحدً 
."ل  الكُ  :عىنمليستعار  حيتمل أنْ   :اجلميع ألن   ؛ل دخلوا فرادى كان لألو   نْ إف

 (1) 

 : صحته اثنًيا: يذكر األصل، مث يذكر الفروع الفقهية اليت مت استنباط األصل منها، مث يستدل على  
أن    ن قَِّبل الر اوي: فقد نسب إىل أب يوسفما جاء يف ابب: ما يلحقه النكري مِّ مثال ذلك:  

 .نسيااًن، وعند حممد ال يسقط العمل بهْروي  عنه الر واية الـمَ كر العمل ابحلديث يسقط إذا أنْ 

مث ذكر األصل الذي بىن عليه هذا االختالف، وهو اختالفهما يف قضاء ينكره القاضي: فإن 
القاضي   البينة على  الـُمد عي  فأقام  له بقضاء، والقاضي ال يذكر،  أنه قضى  قاٍض  ادعى رجل على 

يوسف  أب  فعند  البينة، وينفذ    بشاهدين،  تـُْقبل  قضاءه، وعند حممد  ينفذ  البينة، وال  تـُْقبل هذه  ال 
فقال    :وهو ال يذكرها  ،دا على القاضي بقضيةهِّ وهو فرع اختالفهما يف شاهدين شَ "فقال:  (2) ،القضاء

  ."قبلتُ  :وقال حممد ،قبل ال تُ  :رمحه هللا أبو يوسف 

 كل  قول من األقوال. مث بعد هذا الفرع ذكر حجة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رَي الكبري: "ولو قال: مجيع من دخل أول. فدخل مخسة معا.    (. ولفظ حممد بن احلسن206أصول البزدوي ، ص: )   (1) كما يف الس ِّ

رَي الكبري، السرخسي    (. 18(، ص: )3، ج: )فلهم رأس واحد بينهم على السوية." شرح كتاب الس ِّ
(، ص:  16، ج: )(؛ املبسوط، السرخسي  432(؛ أصول البزدوي ، ص: )285(، ص: )2، ج: )لة، الدبوسي  : تقومي األدينظر (2)
 (. 77، 76(، ص: )2(؛ كشف األسرار شرح املصنف على املنار، ج: )3(، ص: )2(؛ أصول السرخسي ، ج: )93، 92)
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 ، مث يذكر الفروع الفقهية اليت ُبيَن عليها: صحته اثلثًا: يذكر األصل، مث يستدل على 
فقد بدأ    :أصل: اجملتهد خيطئ ويصيب، وأن  احلق عند هللا تعاىل واحد  ختريجمثال ذلك:   

أن     وهو خالف ما ذهبت إليه املعتزلةأن  اجملتهد خيطئ ويصيب،    وهو  املسألة بذكر القول الصحيح 
، مث بدأ بذكر حجة كل فريق، وبعد احلجج ذكر فرعني فقهي ني عن مشايخ املذهب  كل  ُمتهد مصيب

 (1) احلق واحد؛ ردًّا على املعتزلة: اجملتهد خيطئ ويصيب، وأن   احلنفي ، يؤخذ منهما أن  

ه وارث فالن  : يف مسألة مد عي املرياث، إذا شهد شهوده أن  نيفةأم ا الفرع األو ل عن أب ح 
أاب حنيفة ال يطلب منه كفياًل إذا سل مه املال، ونسب    املي ت، ومل يقولوا ال نعلم له واراًث غريه، فإن  

 ( 2) القائل به إىل الظلم فقال: وهذا شيء احتاط به بعض القضاة، وهو ظلم.

عي املرياث يف املسألة السابقة  د  ن مُ الجتهاد من طلب كفياًل مِّ   والشاهد: وصف أب حنيفة
 فلو كان احلق متعدًدا مل يصفه ابلظلم.   ،احلق واحد دليل على أن  اجملتهد خيطئ ويصيب، وأن  

الثان عن حممد: أنه إذا العن الرجل امرأته، فالتعن كل  منها ثالث مرات، ففر ق القاضي  الفرع  و 
   (3) عان مخس مرات يف الكتاب، والس نَّة.بينهما، فالفرقة جائزة، والقاضي أخطأ الس نَّة؛ ألن اللِّ 

َفَدل  على  (4) حكم بصحة اجتهاد القاضي بنفاذ قضائه، مث مس اه خطأ،  ا: أن  حممدً الشاهدو 
 اجملتهد خيطئ ويصيب.   

 رابًعا: يذكر األصل، مث يشري إىل مصدر الفروع الفقهية اليت ُبيَن عليها دون ذكر أي فرع فقهّي: 

إىل،  مثل    مبعىن  للغاية  وأهنا  األفعال  مبعىن: )حىت( يف  املتعلق  األصل  هي مجلة  غاية  ختريج 
 (5)(.وعلى هذا مسائل أصحابنا يف الزايدات: )مبتدأة، قال

 مصدر الفروع الفقهية وهو كتاب الزًيدات، ومل يذكر تلك الفروع.أشار إىل   فقد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.156ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (1)
- 400(، ) 5شرح بداية املبتدي، املرغينان، مع شرح اللكنوي ، كتاب أدب القاضي، فصل يف القضاء ابملواريث، ج: )اهلداية    (2)

 (. 35(، ص: ) 4(، كشف األسرار، البخاري، ج: )401
 (.619دوي ، ص: )(؛ أصول البز 46(، ص: )5ينظر: األصل )املعروف ابملبسوط(، حممد بني احلسن، د. حممد بوينوكالن، ج: )  (3)
 (. 630ينظر: حتقيق القسم الثالث من كتاب التقرير للبابريت، أطروحة دكتوراه، خلف احملمد، ص: ) (4)
 (.373ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (5)
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  على ختريج األصول من الفروع عند البزدوي:  ونالحظ

التعبري عن ختريج األصول مِّن الفروع    أّواًل: البزدوي يف  منهج  )أن   دليل على  تنوع عبارات 
 (.يف الت صنيف األصويل  هو املنهج الرئيس يف كتاب )كنز الوصول ( الفقهاء

ن ضبط األصول والفروع الـُمخرَّج  نته مِّ يف الفقه وأصوله، اليت مك    َمَلَكة العلمية الـظهور    :اثنًيا  
  ابلت مك ن مِّن َمَلَكة االستنباط اليت متيزت ابلدقة واألمانة العلمية، ومِّن صور ذلك:؛ منها

ا صر ح ابستنباطه  الـُمخر جة  لو األصمعظم  مل ينسب    -1 مِّن الفروع    اإىل األئمة مباشرة إمن 
،  الش افعي    ، سواء مِّن فروع أئمة احلنفية، أوالفقهية املنقولة عنهم أبلفاظ واضحة الداللة على ذلك

يف بعض املواضع اليت جزم بنسبة األصل املخرَّج إىل اإلمام بقوله: "ذكر ذلك"، و"َنصَّ على   وخالف
يف خترجيه؛ إذ اجلزم يف نسبة األصل املخر ج إىل أحد األئمة فيه    من املآخذ عليهذلك صرحًيا"، وهذا  

  .؛ ألنه قائم على االحتمالنظر

يف    اختالفهم   أئمة املذهب مبين  على   املستنبطة بني صول  األبعض  اخلالف يف    بيان أن    - 2
 الفروع فقهية اليت أُخذت منها.

يؤخذ عليه يف بعض املسائل االكتفاء ابإلشارة إىل أن  األصل خُمر ج مِّن الفروع دون ذكر    :رابًعا 
 الفرع الفقهي الذي ت االستنباط منه.

عرض بعض األصول دون إشارة إىل أهنا خمر جة من الفروع دليل على أن  البزدوي  مل    خامًسا:
 .خُير ج مجيع األصول من الفروع
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 تخريج الفروع على األصول عند البزدوّي:  الّثالث  املبحث   

األصول على  الفروع  بتخريج  نصوص  :  املقصود  على  العملي ة  الش رعي ة  األحكام  "تفريع 
 (1) ".املذهب، وقواعده، بطرق معلومة

  ن ال مَ   وأن    ،الفروع إمنا تبىن على األصول: "مث ال خيفى عليك أن   تهمبيـ ًنا أمهي  وقال الزجنان
 ،تها اليت هي أصول الفقهلوال يهتدي إىل وجه االرتباط بني أحكام الفروع وأد ،يفهم كيفية االستنباط

د غاًيهتا هلا  عْ تساعها وبُـ ااملسائل الفرعية على    فإن    ؛وال ُيكنه التفريع عليها حبال  ،ال يتسع له اجملال
 (2)   ."اهبا علمً ن مل يعرف أصوهلا مل حيط ومَ  ،وأوضاع منظومة ،أصول معلومة

ُيثل اجلانب التطبيقي لعلم أصول الفقه؛ ألنه ربط بني الفروع واألصول، فأظهر    فإن ه  عليهو 
أن  اخلالف بني الفقهاء يقوم على أسس    يـُْعَرفوبه    (3) ، وقوته ابستناده إىل القواعد األصوليةقيمة الفقه  

 ( 4)   .علمية بعيًدا عن اهلوى

وقد اهتم البزدوي  بتخريج الفروع الفقهية على األصول اليت قررها، وذكر مثرة اخلالف املرتتبة  
، وأصبح كتاب )كنز الوصول(  املنهج التخرجيي أثر ، وأكثر منه حىت ظهر على االختالف يف األصول

 .اليت مه دت للمنهج التخرجيي    ن كتب احلنفيةمِّ 

 منهج البزدوّي يف ختريج الفروع من األصول: 
أو اًل،   األصولية  تقرير القاعدة   :سار البزدوي على منهج موحد يف خترجيه للفروع على األصول

 ، ومن أمثلة ذلك:  ن األصولدل ت على ختريج الفروع مِّ   أبلفاظ، وعبارات  مث ختريج الفروع الفقهية عليها 

 : )وعلى هذا( أّواًل:
 (5) :مثاله: ختريج الفروع على القسم األول من أقسام بيان الضرورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 62، ص: )، د. نو ار الشلي  يف الفقه اإلسالمي  نظرية التخريج  (1)
 (.34ختريج الفروع على األصول للزجنان، ت: د. حممد اديب صاحل، ص: )  (2)
 (.  54(، ص: ) 12مفهوم التخريج عند الفقهاء واألصوليني، د. جاسم احلديدي ، ُملة تكوين: ع: ) ينظر: حبث: (3)
 (. 13لزجنان، ت: د. حممد اديب صاحل، ص: )لمقدمة حتقيق ختريج الفروع على األصول ينظر:  (4)
حتقيق القسم الثالث من كتاب التقرير للبابريت، أطروحة دكتوراه،  بيان الضرورة: "بيان يقع بسبب الضرورة، مبا مل يوضع للبيان."  (5)

 (. 85خلف احملمد، ص: )
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   (1)م املسكوت فكان مبنزلة املنطوق،"كْ على حُ  طق يدل  فاألصل: "الن   

منها    لفالنٍ   درهم،  أبلف  وفالنٍ   وصى رجل لفالنٍ أإذا    :وعلى هذاوالفرع الـُمخر ج عليه: " 
 (2) للث ان."تمائة الس     أن  كان بياانً   :ربعمائةأ

ل  : أن  صدر الكالم أوجب الشراكة بني اإلثنني يف األلف درهم، لكن ه ملا خص  األو  تفصيلال 
الشراكة يف األلف درهم بداية، مث ختصيص   الثان ستمائة درهم؛ فإثبات  أبربعمائة، دل  أن  نصيب 

 ( 3)مل يكن منطوقًا. الثان وهو ستمائة حبكم املنطوق، وإنْ األول أبربعمائة، جعل نصيب 

   يف هذا املثال ربط الفرع الفقهي  ابلقاعدة اليت قر رها. 

 :  )وعلى هذا خُيّرج( اثنًيا:
 : اخلصوصمِّن ألفاظ العموم حتتمل  )ما( كلمة   االختالف يف أن :مثاله: 

مل العموم عند ت، وحتعند أب حنيفةاخلصوص    حتتمل  مثل كلمة: )َمْن(:األصل: كلمة: )ما(  
 . الص احبني 

 :الثالث ما شئت  نَ قي نفسك مِّ طل    :قول الرجل ألمرأته  خُيّرجوعلى هذا  "  الفرع الـُمخر ج:
 ( 4) ."ملا قلنا يف الفصل األول  ؛أو ثنتني   ،رمحه هللا واحدةً   وعند أب حنيفة  ،ق نفسها ثالاثً طل ِّ على قوهلما تُ 

  نَ قي نفسك مِّ طل  وصاحبيه يف قول الرجل المرأته:  خرَّج االختالف بني أب حنيفة الت فصيل:  
أنْ   على اختالفهم يف احتمال كلمة )ما( اخلصوص؛  ، الثالث ما شئت الصاحبني: هلا  ُتطَل ِّق    فعند 

ن األعداد،  ، وكلمة: )مِّن( لتمييز العدد )الثالث( مِّ نفسها ثالاًث؛ عماًل مبعىن العموم يف كلمة: )ما(
كلمة العموم: )ما( عارضها حرف التبعيض:    ُتطَل ِّق نفسها ثالاًث؛ ألن  وعند أب حنيفة: ليس هلا أن  
 (5) وهو التبعيض.)مِّن( فتحمل على اخلصوص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 221(، ص: )3كشف األسرار، البخاري، ج: )  (1)
 (. 483أصول البزدوي ، ص: )  (2)
 (. 1101احلنفية، منصور مقدادي، أحباث جامعة الريموك، ص: )ينظر: حبث: بيان الضرورة عند  (3)
 (. 207أصول البزدوي ، ص: )  (4)
(؛ حتقيق القسم األول من كتاب التقرير للبابريت، خالد العروسي، ص:  18(، ص: )2ينظر: كشف األسرار، البخاري، ج: )  (5)
(679 .) 
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أن ه    هنا  أصل:  ونالحظ  يف  اختالفهم  إىل  وصاحبيه  حنيفة  أب  بني  الفقهي   االختالف  رد  
 احتمال )ما( اخلصوص.

 ):وعلى هذا األصل) اثلثًا:
 عوارض األهلية: يف ابب:أحكام الر ق  التخريج يف اببمثاله:  

 .كاحم، واحلياة، الن  ن الد  كية غري املال مِّ ايف مالِّ ق ال ينُ الر ِّ  األصل:

    (1) ".صح  إقراره ابحلدود والقصاص وعلى هذا األصل: "املخر جالفرع  

على أصل: الر ق ال ينايف    ،عليه  حلدود والقصاصمبا يوجب اخر ج صحة إقرار العبد    التفصيل:
   (2) ه مبقي على أصل احلرية يف حق الد م واحلياة.ألن   مالكية غري املال؛

 مث ذكر أكثر مِّن فرع فقهي  خُيرَّج على األصل نفسه.  

هذا   على(، )على هذا األصل خُيّرج):  قولهبـ)على هذا األصل(    ألفاظ التخريج املتعلقة  ومن
وحممد    على هذا األصل قال أبو يوسف(، )على هذا األصل قلنا (، )كلها   الفروعاألصل خُتّرج  
 ( 3)(.على هذا األصل قال أبو حنيفة) رمحهما هللا(،

 )وعلى هذا قال أصحابنا(:  رابًعا:
 من معان: )أو(:مثاله: 

   .تمل معىن الغاية مبعىن )حىت(حت  صل: )أو(األ

دخل هذه  أ   وأدخل هذه الدار  أوهللا ال    :فيمن قال  :صحابنا أوعلى هذا قال  "  الفرع املخرَّج:
  اًل دخل االخرية أو    نْ إو   ،حنث  :اًل و  أ وىل  دخل األُ   نْ إف  الد ار،  دخل هذهأحىت    :معناه  إن    :الدار األخرى
  ؛والغاية صاحلة  ، ثباتإالختالف الفعلني من نفي و   ؛العطف متعذر  ن  إملا قلنا    ؛الرب ِّ   وت    ،انتهت اليمني 

   (4) ."علمأوهللا  ،جازهبـمِّ فلذلك وجب العمل  ،وحترمي  ر  ظْ ل الكالم حَ أو   ن  أل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 733أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (.498التقرير للبابريت، علي عبدهللا حممد، ص: )  :(؛ حتقيق القسم الرابع403(، ص: )4خاري، ج: )ينظر: كشف األسرار، الب  (2)
 (. 754، 702، 266،  182، 159ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 271املرجع نفسه، ص: ) (4)
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دخل  أ  و أدخل هذه الدار  ن قال: ال أ مَ   حتتمل معىن )الغاية(، فإن  بناًء على أن  )أو(    التفصيل:
، حُتمل )أو( على معىن الغاية، فإن ه حينث إْن دخل األوىل أو اًل، ويرب  بيمينه إْن دخل  هذه الدار األخرى

 الدار األخرى أو اًل.    

 (:  )وعلى هذه اجلملة خُيّرج قوهلم :خامًسا 
 حكم العمل ابحلقيقة مع وجود اجملاز:  مثاله: 

 . املستعار ال يُزاحم األصل صل: العمل ابحلقيقة مىت أمكن: سقط اجملاز؛ ألن  األ  

وهو   ،د ملثلهه يولَ يف رجل قال لعبده ومثلُ   :قوهلم  خُيّرجوعلى هذه اجلملة  "  الفرع املخر ج عليه:
سب قد  فالنَّ   ،ذلك ممكن  ألن    ؛دون ُمازه  ، حبقيقتهعماًل   ،ه يعتقإن  هذا ابين    :معروف النسب من غريه

يف    شار حممد رمحه هللاأوإليه    .نفسه  ا يف حق  قً مصدَّ   ر  قِّ ـمُ فيكون ال  ،ن عمروويشتهر مِّ   ،ن زيديثبت مِّ 
 (1) ".له ولدٍ  تصري أمَّ  األم    أن   :الدعوى والعتاق

العمل ابحلقيقة ممكن، بدليل   إثبات العتق ثبت بطريق احلقيقة ال بطريق اجملاز؛ ألن  التفصيل:  
   (2) أن  األم تصري أم  َوَلد؛ فلو كان ُمازًا ما صارت أم  ولد.

 مث خر ج فرًعا آخر من كتاب اجلامع حملمد بن احلسن على األصل نفسه.  

 :  )وهلذا قلنا( :سادًسا 
 ن أداء ما لزمه: مسألة القدرة اليت يتمكن هبا العبد مِّ مثاله:  

 ( 4)  شرط لبقاء الواجب الذي تعلق هبا.(3) القدرة الـُمَيسر ة األصل: بقاء 

ر    إن    :وهلذا قلنا "  الفرع املخر ج عليه: ه ن  أ  :ر وذهب مالهسَ عْ أَ مث    ،ث يف اليمني نَ إذا حَ الـُموسِّ
 ( 5)."رةالوجوب متعلق ابلقدرة امليس ِّ  ألن   ؛ر ابلصومف ِّ كَ يُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 235أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 130(، ص: ) 2ينظر: كشف األسرار، البخاري، ج: ) (2)
القدرة الـُميسرة: هي ما يوجب اليسر على العبد يف أداء الواجب، بعدما ثبت اإلمكان ابلقدرة املمكنة. تيسري التحرير، أمري    (3)

 (. 144(، ص: )2ابدشاه، ج: )
 (. 437ينظر: حتقيق القسم األول من كتاب التقرير للبابريت، خالد العروسي، ص: ) (4)
 (. 156أصول البزدوي ، ص: )  (5)
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  ؛ أعسر، فإن ه يَُكف ِّر ابلصوم عَِّوًضا عن الكفارة ابملال أن  املوسر إذا حنث يف ُيينه، مث  التفصيل:  
رةابملال الكفار ة  ألن   رة ال يبقى بدوهنا.متعلقة ابلقدرة امليس ِّ ، وكل  ما تعلق بقدرة ُميس ِّ

  (1 ) 

 مث خر ج على األصل نفسه:  

 الف فيه.اخل بطالن وجوب الزكاة ابلد ْين؛ ألنه ينايف الغىن واليسر، وذكر  - 1

 سقوط الُعْشر هبالك اخلارج؛ ألنه وجب بشرط القدرة امليسرة.  - 2

 ( 2)   سقوط اخلراج إذا أصيب الزرع آبفة؛ ألنه وجب بصفة اليسر. - 3

 : )وهلذا األصل( :سابًعا 
 مثاله: ختريج عدم قبول شهادة رجل واحد َعْدل ابلرضاع يف ثالثة صور:

يشرتط فيه شرائط  يُقَبل فيه خرب الواحد، و ال    ،ما فيه إلزام حمض من حقوق العباداألصل:  
    (3) .الشهادة

 ، ويف ملك اليمني   ،مل تقبل شهادة الواحد ابلرضاع يف النكاح  وهلذا األصل"  الفرع املخر ج عليه:
 ( 4) ."العباد لزام حق  إملا فيه من  ؛وابحلرية
تقبل يف موضع املنازعة؛ ألن   بناًء على األصل الس ابق، فإن  شهادة الواحد الَعْدل ال  التفصيل:   

فشهادة الواحد الَعْدل غري مقبولة يف ثالث    ، ويشرتط وجود شاهدين؛فيه إلزام حمض يف حقوق العباد
 حاالت: 

 زوجة فالن أخته من الرضاع، ال تقبل شهادته. يف النكاح: شهد أن    
   الرضاع.ة اليت اشرتاها فالن هي أخته من مَ ويف ملك اليمني: شهد ثقة أن  األَ 

     (5)  أخرب ثقة من اشرتى أََمة أهنا حر  األبوين.احلري ة: ويف 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 437ينظر: حتقيق القسم األول من كتاب التقرير للبابريت، خالد العروسي، ص: ) (1)
 (. 159 -157أصول البزدوي ، ص: )ينظر:  (2)
 (. 1318، ص: ) (3، ج: )(؛ الكايف شرح البزدوي ، السغناقي410ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 410أصول البزدوي ، ص: )  (4)
 (. 48(، ص: ) 3ينظر: كشف األسرار، البخاري ، ج: ) (5)
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 : )لذلك قلنا( :اثمًنا 
 مثاله ما جاء يف حكم الن فل:  
 النـ ْفل: فما يُثاب املرء على فعله، وال يُعاَقب على تركه.األصل:  
 ( 1)"السفر: نفل.: إن  ما زاد على القصر من صالة  ولذلك قلنا "الفرع املخر ج عليه:  
ما زاد على القصر من صالة الس فر وهو ركعتان، جعله نْفاًل؛ ألن  فاعله ُمثاب، التفصيل:   

   (2) .بواتركه غري ُمعاقَ 

َتىن على هذا األصل :اتسًعا   (: )ويـُبـْ
 :دًينة الكافر على خالف ُحْكم اإلسالم عند أب حنيفةمثاله:  

ض، ودافعة  ر  عَ : دًينة الكافر على خالف دين اإلسالم تصلح دافعة للتـ  حنيفةاألصل عند أب  
    (3) ، أم ا يف ُحْكم ال حيتمل الت بد ل، فال.لدليل الشرع يف األحكام اليت حتتمل التغري  

يف حقهم  ه غري انزل  ه جعل اخلطاب بتحرمي اخلمر كأن  أن    على هذا  ويبتىن"الفرع املخر ج عليه:  
 (4)."ذلك وكذلك اخلنازير ،وما أشبه ،وجواز البيع ،وإجياب الضمان ، مقو  من الت   ،يف أحكام الدنيا

كأنه غري ،  الس ابق: أن  اخلطاب بتحرمي اخلمر، واخلنزير  األصل على  بىن    إن  أاب حنيفةالت فصيل:  
 ( 5) رده الكافر بدًينته؛ أن  اخلمر كانت حالاًل عنده.اخلمر،  فلو أراد أحد إتالف    ؛انزل يف حق الكفار

َتىن( :عاشًرا  : )وعلى هذا يـُبـْ
ن  مِّ ن الس نَّة  مل ابلغريب مِّ أو عَ ُحْكم َجْهل من خالف يف اجتهاده الكتاب، والس نَّة،  مثاله:   

 علماء الش ريعة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 333أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 451(، ص: ) 2كشف األسرار، البخاري ، ج: )ينظر:   (2)
األحكام نوعان: أحكام اثبتة: "نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها، ال حبسب األزمنة وال األمكنة، وال اجتهاد األئمة،    (3)

ات، وحترمي احملرمات، واحلدود املقدرة ابلشرع على اجلرائم وحنو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما  كوجوب الواجب
وضع عليه." وأحكام متغرية: "ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمااًن ومكااًن وحااًل، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاهتا، فإن   

 (.571-570(، ص: )1حبسب املصلحة." إغاثة اللهفان يف مكائد الشيطان، ابن القيم، ج: ) الشارع يـُنَـو ع فيها 
 (. 743أصول البزدوي ، ص: )  (4)
السغناقي  (5) الد ين  البزدوي، حسام  الكايف شرح  البخاري ، ج: )(؛  2314(، ص: )5، ج: ) ينظر:  (، ص:  4كشف األسرار، 
 (. 546(؛ حتقيق القسم الرابع من كتاب التقرير للبابريت، علي عبدهللا حممد، ص: )459)
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 الكتاب والس نَّة املشهورة ابطل.األصل: العمل ابالجتهاد على خالف  

 ( 1)."وما ال ينفذ ،ما ينفذ فيه قضاء القاضي ىنتَ بْـ وعلى هذا يُـ "الفرع املخر ج:  

خر ج عدم نفاذ قضاء القاضي إْن كان فيه خمالفة الكتاب، والس نَّة املشهورة، ونفاذه    التفصيل:
   ( 2) ن خالف الكتاب، والس نَّة املشهورة.بطالن اجتهاد مَ ن خمالفة الكتاب، والس نَّة، على أصل  خال مِّ   إنْ 

 حادي عشر: )بيان هذا األصل(: 

ال توجد قرينة تدل على  ُحْكم الن هي الـُمطلق عن القرائن يف التصرفات الش رعية، أي؛  مثاله:   
   أن  املنهي  عنه قبيح لعينه، أو لغريه.  

 :بني احلنفية، والش افعية األصل: خمتلف فيه
فيبقى املنهي  مشروًعا  به  لكن متصاًل   ،عنه  ا ملعىن يف غري املنهي  يقتضي قبحً   :عند احلنفية 

 حىت يقوم دليل على خالفه. 
النهي عن األفعال  مبنزلة  ؛  ا أصاًل ا يف عينه حىت ال يبقى مشروعً يقتضي قبحً   : افعي  الش    وعند  

 ( 3) . يقوم الدليل إال أنْ  احلسية،
عليه:   املخرَّج  العيد  وبيان هذا األصل"الفرع  يوم  التشريق  ،يف صوم  ع  و والبي  ،والراب  ،وأًيم 

 (4)   ."وعنده ابطلة منسوخة  ،أهنا مشروعة عندان ألحكامها ة الفاسد

يف صحة صوم العيد،    يظهر أثره  بني احلنفية، والش افعيةذكر أن  أثر هذا اخلالف  التفصيل:   
وأًيم التشريق، والراب، والبيوع الفاسدة، إىل اختالفهم يف داللة النهي املطلق عن القرائن يف التصرفات  

 الشرعية.   

هنا أن ه رد  اخلالف بني احلنفية والش افعية يف صحة صوم األًيم املنهي  عنها، والبيوع    نالحظ 
 .بثمرة اخلالف يُعرف، وهو ما طلق عن القرائن الفاسدة إىل اختالفهم يف حكم الن هي امل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 750أصول البزدوي ، ص: )  (1)
 (. 744(، ص: )4(؛ كشف األسرار، البخاري ، ج: )2339، ص: )(5، ج: )الكايف شرح البزدوي ، السغناقي ينظر: (2)
 (. 379، 378(، ص: )1(، كشف األسرار، البخاري، ج: )176ينظر: أصول البزدوي ، ص: ) (3)
 (. 176أصول البزدوي ، ص: )(4)
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 :بعد هذا العرض ميكن القول

 :لتخريج الفروع على األصول عند البزدوي  صوراتن: أَواًل 

  وأكثر   (1) ،األوىل: رد  اخلالفات الفقهية إىل اخلالف يف القواعد األصولية، وبيان مثرة اخلالف
 .يف املسائل اخلالفية بني أئمة املذهب، أو بني احلنفية والش افعية ذلك كان

، الثانية: ربط الفروع الفقهية اليت نقلها عن أئمة املذهب احلنفي  بقواعدهم األصولية اليت قر رها
 .  الصورتني ظهورًا يف الكتاب وهي أكثر 

يف كتاب )كنز  هو املنهج األصويل التبعي     املنهج التخرجيي )التفريعي (أن   على    وذلك دليل
     الوصول(.

 .لربط بني الفروع الفقهية والقواعد األصوليةابالـَمَلكة الفقهية عند البزدوي،  ظهرت  :اثنًيا 

؛ فال تكاد ختلو مسألة مِّن فرع فقهي ت خترجيه  ندرة املسائل اليت ليس هلا مثرة يف الكتاب  اثلثًا:
  .على األصل املقرر

فيها،    :رابًعا  اخلالف  ذكر  والتوسع يف  الفقهية،  الفروع  مِّن  اإلكثار  عليه  حىت غلب  يؤخذ 
ابب )تقسيم املأمور به يف حكم الوقت(، وابب )األمور    :مثلالطابع الفقهي  على بعض األبواب،  

د فيها التداخل بني القواعد األصولية وبني القواعد الفقهية.املعرتضة على األهلية(  ، وُوجِّ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منهج  ينظر:    مثرة اخلالف هي: النتائج واألحكام املرتتبة على اخلالف املعنوي  الذي تعد ى اخلالف فيه من األلفاظ إىل املعان.  (1)

، د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: )البحث يف الفقه   (131(؛ أتصيل حبث املسائل الفقهية، ص: )180اإلسالمي 
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 الخاتمة 

إمتام    على توفيقه، وتيسريه  جل  وعال  ، له احلمديوايف نَِّعمهكثريًا طيـ ًبا مبارًكا فيه، محًدا  احلمد هلل محًدا  
البزدوي  يف كتابه )كنز الوصول إىل معرفة األصول(، الذي    هذا البحث بعد رحلة ماتعة مع اإلمام 

الفقه  احقيقيًّ   ا كنزً أَْلَفْيته   أصول  وقرر   ؛  يف  وأضاف،  سبقه،  من  عِّْلم  البزدوي خالصة  فيه  فقد مجع 
األعمال    قد تعددت، وتنوعتو   بىن املتأخرون مصنفاهتم،القواعد، فأصبح املعتمد يف املذهب، وعليه  

 اليت قامت عليه؛ ما بني شرح، واختصار، ومجع مع كتاب آخر، وتنقيح، وتعليق، وختريج أحاديثه.

 التوصيات: بعضوفيما أييت تلخيص ألهم نتائج البحث، مع      

    أّواًل: أهم نتائج البحث:

 يف كتاب )كنز الوصول إىل معرفة األصول( منهجان أصوليان: لإلمام البزدوي   - 1

املنهج  أ.   وهو  الفروع،  من  األصول  ختريج  على  القائم  األصويل   التصنيف  يف  الفقهاء  منهج 
 األساسي يف الكتاب. 

 ن خالل ختريج الفروع على األصول. املنهج التخرجيي، وهو منهج تبعي ، ظهر مِّ ب. 

قس م اإلمام البزدوي  املباحث األصولية ورتبها تقسيًما إبداعيًّا انفرد به؛ فقد قس م الكتاب إىل أربعة    -2
مباحث علم أصول الفقه، وِّْفق ترتيب    كل منها   رئيسة: الكتاب، الس نًّة، واإلمجاع، والقياس، ضم    أبواب

 بواب. منهجي  قد م، وأخ ر بعض املوضوعات راعى فيه املناسبة بني األ

 صاغ اإلمام البزدوي  كتابه بلغة عربية سليمة دلت على َمَلَكته اللغوية.  - 3

 أثر العلوم العقلية يف صياغة املنت األصويل عند اإلمام البزدوي ، ومِّن صور ذلك: ظهر  - 4

مات  االستفادة مِّن اجلوانب اإلجيابية لعلم املنطق مما جعل ُحْسن التنظيم، والرتتيب مِّن  أ.   الس ِّ
 البارزة يف الكتاب يف خمتلف عناصر املنت األصويل ، بعيًدا عن الت َكل ف، والغموض. 

األسلوب اجلديل يف مناقشة املخالف، واالعرتاض على أدلته، ويف اجلواب عن اعرتاضاته؛ ب.  
 إلقناعه بطريقة منهجية. 

 األصولية، ومِّن ذلك: ته َمَلكَ  تأبرز صياغة   عناصر املنت األصويل ، صاغ اإلمام البزدوي - 5
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 احلرص على ترمجة املسائل األصولية بعبارة واضحة الداللة على مضمون املسألة.  .أ
 عرض املسائل األصولية بصور متنوعة بتقدمي أو أتخري بعض العناصر وفق ما يقتضيه املقام.   .ب
بذكر معىن املسألة، أو  ساهم يف تقريبها لألذهان؛  تصويًرا  االهتمام بتصوير املسائل األصولية  ج.  

، واللغة العربية،  القرآن الكرمي، والس نَّة النبوية، وأمثلة من الفروع الفقهية من    الت مثيل هلا أبمثلة متنوعة
 وتصوريها ابحلد  والتعريف الذي يوضحها. 

سهلة  ُييزه عن غريه بلغة  بذكر ما    ما احتاج إىل تعريفاالهتمام ابلتعريفات واحلدود؛ فعر ف  د.  
 بعيدة عن التعقيد.

؛ بتحرير حمل النزاع ففي املسائل أبساليب متنوعة، وذكر  االهتمام بتحرير اخلالف يف املسائله.  
   سبب اخلالف، وبيان نوعه مىت اقتضى املقام ذلك.

؛ ما بني أقوال ألعالم شك ل أعالم املذهب احلنفي   يف الكتاب  أشكال حضور األقوال  ت تنوع  -6
ب فقهيةأكثرهم، وما  ما بني مذاهب  لفَِّرق ومذاهب متعددة،  أقوال  َعَقدية،  وأصولية  ني  ، ومذاهب 

 . ، إضافة إىل األقوال اليت أهبم قائلهاومذاهب لغوية، ومذاهب كالمي ة، وحديثية

نقلية، وأدل ة عقلية  أبدلة    على صحتها  تصحيح األصول املستنبطة؛ ابالستداللب  اعتىن البزدوي    -7
   .أصول املذهب احلنفي   متث ل

التقليد؛ مِّن خالل   -8 البعيدة عن  املستقلة،  البزدوي  االجتهادية  اختياراته    ظهرت شخصية اإلمام 
 .  اليت خالف فيها علماء املذهب  األصولية

، فخرج بعلم  توظيًفا أبرز َمَلَكته الفقهية  أْحسن توظيف الفروع الفقهية يف سياق الن ص األصويل  -9
إضافة إىل تصوير املسائل  -التطبيقي ؛ فقد وظفها  إىل اجلانب العملي   ن اجلانب النظري   أصول الفقه مِّ 

، فكان  يف ختريج األصول اليت مل ينص عليها أئمة املذهب، ويف ختريج الفروع على األصول -األصولية 
 ( يف التصنيف األصويل . أفضل َمْن طب ق )منهج الفقهاء

 اثنًيا: الّتوصيات:  

يف كتاب الفقهية  القواعد  ودراستها؛  مجع  األصول(  معرفة  إىل  الوصول  سبب  ب  )كنز  بيان 
 وجودها، وعالقتها ابلقواعد األصولية.   



  

 

 الفهارس 
 

 فهرس اآلايت 

 فهرس األحاديث 

 فهرس األعالم 

 واملذاهب فهرس الفرق 

 فهرس األماكن

 فهرس الشعر 

 فهرس املراجع 

 فهرس املوضوعات 
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 القرآنية الكريمة   فهرس اآليات 

 الصفحة  رقمها  اآلية 
 البقرة سورة 

ۡهَر فَلَۡيُصۡمُه  ﴿    ﴾َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

ُ َنۡفًسا إَِّلَّ وُۡسَعَها  ﴿  ﴾ ََّل يَُكللُِف ٱَّللَّ
185 
286 

123 
119  ،124 

 عمرانآل  سورة
 ﴾ َهََٰذا َبَياٞن للِلنَّاِس ﴿
َوََّل  ﴿ لِلنَّاِس  ََلُبَيلِنُنَُّهۥ  ٱلِۡكَتََٰب  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱَّلَّ ِميَثََٰق   ُ ٱَّللَّ َخَذ 

َ
أ ِإَوۡذ 

 ﴾ تَۡكُتُمونَُهۥ

138 
187 

78 
123 

 املائدة سورة 
ْ ٱ وَ ﴿  135 6   ﴾ بُِرُءوِسُكمۡ  ۡمَسُحوا
ّٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم ِِشَۡعٗة ﴿

 11 48  ﴾َوِمۡنَهاٗجا  لُِكل
 األعرافسورة 

ۥ  ﴿ وِيلَُه
ۡ
 89 53 ﴾ َهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ تَأ

 الكهفسورة 
ۡعَتۡدنَا  ﴿

َ
بلُِكۡم  َفَمن َشآَء فَلُۡيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَلَۡيۡكُفۡر  إِنَّآ أ َوقُِل ٱۡۡلَق  ِمن رَّ

لِِمنَي نَاًرا  َٰ  ﴾ لِلظَّ
ءّٖ َسبَٗبا  َوَءاَتۡيَنَٰهُ ﴿ ِ ََشۡ

ۡتَبَع َسبًَبا  ٨٤ِمن ُكل
َ
 ﴾٨٥فَأ

29 
84 ،85 

81 
88 

 األنبياءسورة 
 123،  122 79 ﴾ َولُُكً َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما وَِعلۡٗما  ﴿

 سورة احلجّ 
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلَۡيۡمُددۡ ﴿ ُ ِِف ٱدل  ُه ٱَّللَّ ن لَّن يَنُُصَ

َ
بَِسَبٍب إََِل   َمن ََكَن َيُظن  أ

َمآءِ ُثمَّ ۡۡلَۡقَطعۡ   ﴾ ٱلسَّ
15 88 

 العنكبوتسورة 
﴿ ْ ۡهِل َهَِٰذهِ  قَالُٓوا

َ
 ﴾  ٱلَۡقۡريَةِ  إِنَّا ُمۡهلُِكٓواْ أ

ۡهلََها ََكنُواْ َظَٰلِِمنيَ  إِنَّ ﴿
َ
 ﴾ ٣١أ

31 146 
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 الصفحة  رقمها  اآلية 
 غافر سورة 

ۡسَبََٰب ﴿
َ
بۡلُُغ ٱۡۡل

َ
ٓ أ ِ

ۡسَبََٰب  ٣٦لََّعلل
َ
َمََٰوَٰتِ أ  88 37، 36 ﴾ ٱلسَّ

 الرمحن سورة 
 78 4 ﴾ ٤َعلََّمُه ٱۡۡلََيانَ ﴿

 الّطالقسورة 
لَِسآئُِكمۡ  ِمن﴿  146 4   ﴾ن

 القيامةسورة 
 124، 78 19 ﴾١٩ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ﴿
 

 النبوّية الّشريفة   فهرس األحاديث 

 الصفحة  احلديث طرف 
 126 قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ إِّنَّ هللَا َنَظَر يفِّ  

 81 . إهنا ليست بنجسة
َا َعَلْيُكْم، فَاقْـبَـُلوا   127 َصَدَقة  َتَصدََّق هللاُ هبِّ

 69 . َقَضى بَِّيمِّنٍي َوَشاهِّدٍ 
َا ُهَو أَمر ُمَوافق َبنْيَ اجلِّريَانِّ  ، إِّمنَّ  126 لَْيَس بَِّذلَِّك أَبْس 

لصَّاَلةِّ  نِّنيَ ُمُروا أَْواَلدَُكْم ابِّ  126 َوُهْم أَبـَْناُء َسْبعِّ سِّ
 131 ا  أصبح جنبً  نْ مَ 
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 فهرس األعالم 

 الصفحة  العلم 
 45,  4 األرزجنان 
 20 اأُلْسـَمْندي 
 25 اإلسنوي  
 94,  86  , 23, 22 اآلمدي 

 46 أمري كاتب اإلتقان 
 17 أبو أيوب الوارجالن  

 46 البابريت
 84, 15 الباجي  

 39 اإلمام البخاري
 79, 16 الباقالن 

 102 بِّْشر بن الوليد 
 25, 20 التمراتشي 

 31, 30 أبو اثبت احلسن البزدوي 
 109 ثعلب 

, 155,  153, 117,  116,  105,  104,  91,  66, 19 اجلصاص 
157  ,164 ,166 

 97,  79,  51, 18 اجلويين  
 48, 47 ابن احلاجب 

 47 الد ين الن سفي  حافظ 
 86 ابن حزم 

 30 أبو احلسن البزدوي  
 160,  101 احلسن بن زًيد 

 51, 17 أبو احلسني البصري  
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 الصفحة  العلم 

 أبو حنيفة 
  35  ,37  ,38  ,39  ,54  ,55  ,97  ,98  ,100  ,101 ,

102  ,104  ,107  ,108  ,111  ,143  ,156  ,157 ,
160  ,161 ,165 ,169  ,171 ,174  ,175  ,178  

 103 اخلص اف 
 144,  44,  29, 15 ابن خلدون 
 128 أبو داود 

, 132  , 107,  106,  105,  66  ,44,  40,  24,  20 الدبوسي  
152  ,160,153  ,166  ,170  

 103 ابن رستم 
 46 الرامشي  
 52 الز ركشي  

 160,  101 زفر 
 173, 25 الز جنان
 22 الس اعايت  ابن 

 166, 47,  43,  22, 20 السرخسي  
 103 أبو سعيد الربدعي  

 45 السغناقي 
 26 الش اطب  

 الش افعي  

16  ,18  ,23  ,25  ,46  ,51  ,98  ,99  ,100  ,101 ,
104  ,108  ,115  ,116  ,117  ,135  ,143  ,146 ,
147  ,148  ,149  ,155,  157  ,165 ,  167  ،172 , 
179 , 

 47 صدر الش ريعة  
 104 الطحاوي 
 85 الط ويف  

 132، 131,  126 عائشة رضي هللا عنها 
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 الصفحة  العلم 
 34 عبد العزيز احلَْلوائي  

 29 عبدالكرمي بن موسى  
 132, 131, 127,  126 عبدهللا بن مسعود 

 17 ابن العرب 
 17 ابن عقيل

 58, 45 عالء الدين البخاري
 30،  20, 16 عالء الدين السمرقندي 

 131 علي رضي هللا عنه
 127 عمر بن اخلطاب 

 34 عمر بن منصور بن خْنب 
 122 عمرو بن العاص 

 144 العميدي  
 155,  102 عيسى بن أابن

 52, 51 الغزايل  
 47 الفخر الرازي

 109 اء رَّ الفَ 
 131 الفضل بن عباس 
 164,  103 القاضي الش هيد 

 17 القاضي عبداجلبار
 128, 48,  6 ابن قطلوبغا 

 155,  153, 115,  105,  104, 19 الكرخي  
 24 أبو الليث السمرقندي 

 144,  108 مالك اإلمام 



 189             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

 الصفحة  العلم 

 حممد بن احلسن 
40  ,101  ,102  ,103,  110  ,107,  108 ,  116 ,

149  ,155  ,156  ,157  ,160  ,161  ,162  ,163 ,
164  ,165, 168 ,169  ,170 ,176  

 23 السمعان أبو املظفر 
 31,   30 أبو املعايل البزدوي  

 34 أبو املعايل حممد بن نصر 
 30 أبو منصور املاتريدي 
 30 جنم الدين الن سفي  

 131 أبو هريرة 
 102 هشام بن عبيد هللا
 34 أبو الوليد الدَّْربـَْندي  

 55,  31, 30 أبو اليسر 
 16 أبو يعلى 

, 143,  108,  107,  105,  104,  101,  100,  97 أبو يوسف 
156  ,160, 161 ,162  ,170 ,175  

 الفرق واملذاهب فهرس  

 الصفحة  الفرق واملذهب 
 110،  100 األشعرية 

 145، 115،  114، 113، 112،  100 أهل احلديث 
 33 القراخانيون

 171،  146،  110،  77،  54، 17 املعتزلة 
 153،  112 الواقفية 
 109 اليهود 
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 فهرس األماكن 

 الصفحة  املكان
 54،  47،  32، 31 خبارى
 29 بزدة 

 142،  72،  33، 32 بالد ما وراء النهر 
 143،  106، 40، 37،  32، 30،31، 20 مسرقند 
 153،  143، 19 العراق 
 32 غزنة 

 32 القاهرة 
 32 مراكش 
 29 نسف

 فهرس الشعر 

 الصفحة  البيت 
 88 ولو انل أسباب السماء بسلم      ... ... ...                
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 املراجعفهرس  

 أّوًلا: الكتب: 
ه(، أعده 1307صد يق بن حسن القنوجي ، ت: )   أجبد العلوم )الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم(:   -

 م(. 1978، منشورات دار الثقافة واإلرشاد القومي: دمشق: )للطبع ووضع فهارسه: عبداجلبار رزكار

أ.د مصطفى سعيد اخلن ، دار الكلم الط يب:   أحباث حول أصول الفقه اإلسالمّي )اترخيه وتطوره(:  -
 م(. 2000- ه1420دمشق، الطبعة األوىل: )

احلنفية:   - أمساء  اجلنية يف  )  األمثار  القاري، ت:  بن سلطان حممد  دراسة 1605- ه1014علي   م(، 
م(، 2009- ه1420وحتقيق: د. عبداحملسن عبدهللا أمحد، ديوان الوقف الس ين : بغداد، الط بعة األوىل: ) 

 (. 1230/2009رقم اإليداع يف دار الكتب والواثئق العراقية: )

 دار اآلفاق احلديثة: بريوت، د. ط، د.ت.  ه(، 456ت: )  ، بن حزما  :اإلحكام يف أصول األحكام  -

علق  عليه: الشيخ عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي  ،  علي  حممد اآلمدي  :م يف أصول األحكاماإلحكا  -
 م(. 2003-ه 1424للنشر والتوزيع: الرًيض، الطبعة األوىل: )

د. املهدي حممد   : االختيارات األصولية لإلمام ابن األمري الصنعايّن مع مقارنتها آبراء مجهور األصوليني  -
 م(. 2013-ه 1434لبنان، الطبعة األوىل: )   –يوسف احلرازي ، دار البشائر اإلسالمية: بريوت  

حممد بن علي  الش وكان ، حتقيق: سامي بن العرب    : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  -
 م(. 2000-ه 1421األوىل: )األثري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع: الر ًيض، الط بعة  

د. انصر بن عبدهللا الودعان، مكتبة الرشد انشرون:   أسباب اختالف األصوليني )دراسة نظرية تطبيقية(:  -
 ه(. 2152/1428م(، رقم اإليداع: )2015- ه1436الرًيض، الطبعة األوىل: ) 

، مؤسسة الرسالة  د.    :اختالف الفقهاءأسباب    - لبنان،   –انشرون: بريوت  عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي 
 . ISBN: 9953-32-451-4))م(،  2010-ه 1431الطبعة الثالثة: ) 

الفقهيةأسباب    - الفروع  يف  الفقهاء  اجلامعة د.  أ.  : اختالف  مطبوعات  الصاعدي ،  محدي  بن  محد 
 (. 1432/ 8257)م(، رقم اإليداع:  2011-ه 1432اإلسالمية: املدينة النبوية، الطبعة األوىل: )

القواعد األصولية:   - األصوليني ابلكتاب والسنة على  دار د.  أ.  استدالل   ، السلمي  بن انمي  عياض 
 م(. 2015- ه1436التدمرية: الرًيض، الطبعة الث انية: )
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ماجد عبدهللا بن انصر اجلوير، دار كنوز   استدالل األصوليني ابللغة العربية )دراسة أتصيلية تطبيقية(:  -
 (. 1432/ 3078م(، رقم اإليداع: )2011- ه1432: الرًيض، الطبعة األوىل: )إشبيليا

د. أسعد عبدالغين الكفراوي ، دار الس الم للطباعة والنشر والتوزيع: مصر،   االستدالل عند األصوليني:  -
 م(. 5650/2002م(، رقم اإليداع: )2009-ه 1430الطبعة الثالثة: ) 

مكتبة ،  علي  عبدالعزيز العمريين  د.    :قيقته، االحتجاج به، وأنواعه()معناه وح  االستدالل عند األصوليني  -
 م(. 1990-ه 1411الرًيض، الطبعة األوىل، )  :التوبة

ابملبسوط(  - )املعروف  احلسناإلمام    :األصل  بن  ت:)   حممد  حممد 189الشيبان ،  د.  حتقيق:  ه(، 
 م(. 2012-ه 1433بوينوكالن، دار ابن حزم: بريوت، الطبعة األوىل: )

اإلمام فخر اإلسالم علي  بن حممد البزدوي  احلنفي    أصول البزدوّي )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:   -
، ، ويليه أصول الكرخي  غا احلنفي  : قاسم بن قطلوبللحافظه(، ومعه ختريج أحاديث أصول البزدوي ،  482)

  .، )د. ت(، كراتشيحممد كتب خانة مريطبعة: 

اإلمام فخر اإلسالم علي  بن حممد البزدوي  احلنفي    أصول البزدوّي )كنز الوصول إىل معرفة األصول(:   -
- 802ه(، ومعه ختريج أحاديث أصول البزدوي ، لإلمام العالمة: قاسم بن قطلوبغا احلنفي  )400-482)

لبنان، دار السراج: املدينة املنورة، - ه(، حتقيق: أ.د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية: بريوت879
 (. م2016- ه1437الطبعة الث انية: )

- ه(، دار الكتب العلمية: بريوت490، ت: )أبو بكر حممد بن أمحد السرخسي    :أصول السرخسيّ   -
 (. م2015-ه1436: )الثالثةبنان، الطبعة  ل

، دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة، د. أصول الفقه:  -  (.1983ط: )  حممد زكرًي الربديسي 

 (، 2015-ه 1436ط: )  حممد أبو زهرة، دار الفكر العرب : القاهرة، د. أصول الفقه:  -

-ه 1405لبنان، الطبعة السابعة: ) -حممد اخلضري بك، دار إحياء الرتاث العرب: بريوت   أصول الفقه:   -
 م(. 1985

لبنان، -زكي  الد ين شعبان، منشورات اجلامعة الليبية، مطابع دار الكتب: بريوت   أصول الفقه اإلسالمّي:  -
 م(. 1971الطبعة الثانية: )
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- ه 1401اعيل، دار املريخ: الرًيض، الطبعة األوىل: )د. شعبان حممد إمس  أصول الفقه )اترخيه، ورجاله(:   -
 م(. 1981

انشرون: الرًيض، الطبعة   - د. يعقوب عبدالوهاب الباحسني، مكتبة الرشد    أصول الفقه النشأة والتطور:  -
 ه(. 2853/1436م(، رقم اإليداع: ) 2017- ه1438الث انية: )

البحث فيه:  - الفقه ومناهج  ، دار املكتب: سورية    أصول  الزحيلي  الط بعة األوىل:   – أ.د وهبة  دمشق، 
 م(. 2000-ه 1420)

د. حممد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مركز حبوث الدراسات   أعالم أصول الفقه اإلسالمي ومصنفاهتم:  -
 (. 2083/19ه(، رقم اإليداع: )1420اإلسالمية، الطبعة األوىل: ) 

خري الد ين الز ركلي،   الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني:   األعالم قاموس تراجم ألشهر  -
 م(. 1992لبنان، الط بعة العاشرة: ) -دار العلم للماليني: بريوت 

- 691)أبو عبدهللا حممد بن أب بكر املعروف اببن قيم اجلوزية،    : إغاثة اللهفان يف مكائد الشيطان  -
بن سعيد إيتيم، مطبوعات ُممع الفقه اإلسالمي : جد ة، دار   (، حتقيق: حممد عزير حسن، مصطفى751

 (. 1432عامل الفوائد للنشر والتوزيع: مكة املكرمة، الطبعة األوىل: )

السالم للطبعة والنشر  ، دار  د. صفوت مصطفى خليلوفيتش  :اإلمام أبو بكر الرازّي ومنهجه يف التفسري  -
 م(. 2008-ه 1429الطبعة الثانية: )  ،والرتمجة: مصر

 ، الطبعةالقلم: دمشق، دار  د. علي أمحد الندوي    :الشيباينّ انبغة الفقه اإلسالميّ   اإلمام حممد بن احلسن   -
 م(.1994-ه 1414األوىل: ) 

الفقه اإلسالميّ   اإلمام حممد بن احلسن  - وأثره يف  الدسوقي    :الشيباينّ  الطبعة الثقافة، دار  د. حممد   ،
 (. م1987-ه 1407األوىل: ) 

م(، 1166-562اإلمام أبو سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي  السمعان ، ت: )  األنساب: -
 م(. 1980-ه1400، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، الط بعة الث انية: )أساتذة كثريون حقق نصوصه وعلق عليه:  

حتقيق: د. ،  قاسم بن عبدهللا القونوي احلنفي   :يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاءأنيس الفقهاء   -
 (. م 2004-ه 1424: )األوىل لبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية: بريوت حيىي مراد،  
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ه(، حتقيق: املهدي عيد 997ابن سباهي زادة ت: )  أوضح املسالك إىل معرفة البلدان واملمالك:  -
: بريوت، الطبعة األوىل:    م(. 2006-ه 1427)الرواضية، دار الغرب اإلسالمي 

ه(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، 774-701احلافظ ابن كثري )الباعث احلثيث شرح اختصار علوم:    -
 م(. 1983-ه 1403دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل: ) 

السادسة: د. عبدالعزيز عبدالرمحن بن علي الربيعة، مكتبة العبيكان: الرًيض، الطبعة  البحث العلمي:    -
 (. 1443/ 3696م(، رقم اإليداع: )2012-ه 1433)

ه(، دار الكتب العلمية: 794، ت: ) الز ركشي  بدر الدين حممد بن هبادر    البحر احمليط يف أصول الفقه:   -
 م(. 2007- ه1428لبنان، الطبعة الث انية: ) -بريوت

الفقه:   - املعايل  الربهان يف أصول  أبو  احلرمني  بن عبدهللا  إمام  )اجلويين   عبدامللك  ه(، دار 478، ت: 
 م(. 1997- ه1418لبنان، الطبعة األوىل: )-الكتب العلمية: بريوت 

، بريوتللنشر والتوزيع:    ابن زيدون دار    ،حتقيق: مصطفى حممد القبان  ،  اإلمام الدبوسي    :أتسيس النظر  -
 )د. ط(، )د. ت(. 

خالد بن عبدالعزيز السعيد، دار امليمان للنشر والتوزيع: الرًيض، الطبعة   : أتصيل حبث املسائل الفقهية  -
 (. 4182/1431م(، رقم اإليداع: ) 2010-ه 1431األوىل: ) 

ه(، حتقيق: حممد خري يوسف، 879ت:)    أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودون    اتج الرتاجم:   -
 م(. 1992-ه 1413دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت، دمشق، الطبعة األوىل: ) 

، الط بعة الرابعة: القاهرة:  املعارفدار  ترمجة: د. عبداحلليم النجار،  ،  كارل بروكلمان   :األدب العريباتريخ    -
 . (1977/ 4985؛ رقم اإليداع: ) (م1977)

د. حسن إبراهيم حسن، دار اجليل: بريوت،   يخ اإلسالم الّسياسّي والّدييّن والثّقايّف واالجتماعّي: اتر   -
 م(. 1996- ه1416مكتبة الن هضة املصري ة: القاهرة، الط بعة الرابعة عشرة: )

ه(، حتقيق: 748احلافظ احملقق مشس الدين الذهب  ت:)    اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم:   -
 م(. 1994-ه 1414لبنان، الطبعة األوىل: )   - . عمر عبدالس الم تدمري، دار الكتاب العرب: بريوتد

 ، الطبعة األوىل:الرًيض :  التدمرية، دار  د. فاديغا موسى  :حترير حمل النزاع يف مسائل احلكم الّشرعيّ   -
 م(. 2009-ه 1430)
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إعداد مجاعي إبشراف: د. أمحد الريسون ،   :الفقه(األصويل )حنو صياغة جتديدية لعلم أصول  التجديد    -
: هرندن   م(. 2014-ه 1435فرجينيا، الطبعة: األوىل: ) -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

عبدالس الم بن حممد بن عبدالكرمي، املكتبة اإلسالمية: القاهرة،   التجديد واجملددون يف أصول الفقه:  -
 (.8957اإليداع: )م(، رقم  2007-ه 1428الطبعة الثالثة: ) 

، )  :ختريج أحاديث البزدويّ   - ه(، حتقيق: أ.د حممد أديب الصاحل، د. 879- 802قاسم قطلوبغا احلنفي 
 .م( 2013-ه 1434عبدهللا عبدالغين كحيالن، دار كنوز إشبيليا: الرًيض، الطبعة األوىل: ) 

د. يعقوب عبدالوهاب الباحسني، التخريج عند الفقهاء واألصوليني )دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية(:  -
 م(. 2019-ه1441الطبعة السابعة: )انشرون: الرًيض،    -مكتبة الرشد 

الفروع على األصول  - الزجنان ختريج  الدين  الصاحل، (، حتقيق: د. حممد أديب  656، ت: ): شهاب 
 (.1982- ه1402مؤسسة الرسالة: بريوت، الطبعة الرابعة: )

عثمان بن األخضر شوشان، دار طيبة :  دراسة اترخيية ومنهجية وتطبيقية  ختريج الفروع على األصول  -
 م(. 1998-ه 1419للنشر والتوزيع: الرًيض، الطبعة األوىل: )

ه(، حتقيق: مسعد السعدن ، حممد 597)أبو الفرج بن اجلوزي، ت:    اخلالف:  أحاديثالتحقيق يف    -
 . (م1994-ه1415: ) األوىللبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية: بريوتفارس،  

ه(، حتقيق: 618علي  بن إمساعيل األبياري ، ت: ) التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه:  -
 . (م2013-ه1434: )األوىل، الطبعة  الكويت:  الضياء للنشر والتوزيع دار  علي  بن عبدالرمحن اجلزائري ،  

: )  تدريب الّراوي يف شرح تقريب النواوي:  - ه(، حتقيق: 911- 849احلافظ جالل الدين السيوطي 
 . (م1979- ه1399: )الثانيةلبنان، الطبعة  - لعلمية: بريوتدار الكتب اعبدالوهاب عبداللطيف،  

ه(، حتقيق: 794، ت: ) الز ركشي  اإلمام بدر الدين    تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين الّسبكّي:  -
بن عبدالرحيم،   احلسيين عمر  بريوتأبو عمرو  العلمية:  الكتب  األوىل: )-دار  الطبعة  -ه 1420لبنان، 

 . (ISBN: 2-7451-2972-4)  م(، 2000

د. عبد السالم بالجي، دار ابن حزم:   تطور علم أصول الفقه وجتدده )وأتثره ابملباحث الكالمية(:   -
 . (ISBN: 978- 9953-81-865-8)  م(، 2010- ه1430بريوت، الطبعة األوىل: ) 
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دار الكتب د. هيثم عبداحلميد خزنة،    تطبيقّية(: تطور الفكر األصويل احلنفّي )دراسة اترخيّية حتليلّية    -
 م(،2015-ه 1436لبنان، الطبعة األوىل: ) - العلمية: بريوت

، دار د. أمحد إبراهيم حسن احلسنات  )دراسة نظرية أتصيلية(:  تطور الفكر األصويل عند املتكلمني  -
 م(. 2018األردن، الطبعة الثانية: )-النور املبني للنشر والتوزيع: عمان 

علي  بن حممد اجلرجان ، ضبطه وفهرسه: حممد بن عبداحلكيم القاضي، دار الكتاب املصري :   التعريفات:  -
( األوىل:  الطبعة  بريوت،  اللبنان :  الكتاب  دار  اإليداع: 1991- ه1411القاهرة،  رقم  م(، 

(4403/1990 .) 

ه(، ضبطه وصححه: 879ت:)   ،احللب  ابن أمري احلاج    :التقرير والتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه  -
 :ISBN)  (،م 1999- ه1419لبنان، الطبعة األوىل: )-دار الكتب العلمية: بريوت   عبدهللا حممود عمر، 

2-7451-2225-8) . 

ه(، حتقيق: 430ت: )   ،أبو زيد عبيد هللا بن عمر الد بوسي    : تقومي أدلة أصول الفقه وحتديد أدلة الشرع  -
م(، رقم 2009- ه 1430: )األوىلمكتبة الرشد انشرون: الرًيض، الطبعة    د. عبدالرحيم يعقوب )فريوز(، 

 ه(.4565/1429اإليداع: ) 

مؤسسة الرسالة: بريوت،   (،ه772ت: )  ،مجال الدين اإلسنوي    :التمهيد يف ختريج الفروع على األصول  -
 م(. 1981- ه1401الطبعة الثانية: )

ه(، راجعه وعلق 747اإلمام صدر الش ريعة عبيد هللا بن مسعود احملبوب، ت: )  التّنقيح يف أصول الفقه:  -
عليه وقام بتصحيحه: إبراهيم بن املختار أمحد عمر اجلربيت ، اعتىن به: إلياس قبالن، دار الكتب العلمية: 

 م(. 2009بنان، الطبعة األوىل: ) ل-بريوت

التعليق  - أحاديث  يف  التحقيق  املقدسي    :تنقيح  عبداهلادي  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أبو  ت: احلافظ   ،
حتقيق: سامي بن حممد بن جاد هللا، عبدالعزيز بن انصر اخليان، دار أضواء السلف: الرًيض، (،  ه744)

 م(. 2007-ه 1428الطبعة األوىل: ) 

حممد أمني املعروف أبمري ابدشاه، توزيع دار الباز: مكة   :التحرير شرح كتاب التحرير البن اهلمامتيسري    -
 املكرمة، د. ط، د. ت. 

(، حتقيق: أب األشبال الزهريي، دار 463أبو عمر يوسف بن عبدالرب، ت: )  جامع بيان العلم وفضله:   -
 م(. 1994-ه 1414)  ابن اجلوزي: اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل:
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إدارة القرآن للنشر (،  ه1304، ت: )احلسنات اللكنوي  أبو    :اجلامع الصغري مع شرحه النافع الكبري  -
 م(. 1990-ه 1411والتوزيع: كراتشي، )

انشرون:   -د. مسعود بن موسى فلوسي، مكتبة الرشد    اجلدل عند األصوليني بني النظرية والتطبيق:  -
 . (م2003- ه1424الرًيض، الطبعة األوىل: ) 

حمي الدين أبو حممد عبدالقادر حممد بن نصر هللا بن سامل أبو الوفاء   اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية:   -
(، حتقيق: د. عبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: 775- 696القرشي احلنفي  )

 م(. 1993-ه 1413القاهرة، الطبعة الثانية: )-مصر

بعلم األصول:جَ   - التعريف  البحوث  يْنُ احملصول يف  إدارة   ، البلوشي  الشؤون -انصر عيسى أمحد  دائرة 
 م(، 2017- ه1439اإلسالمية والعمل اخلريي : دب، الطبعة األوىل: )

الباجي    :احلدود  - بن خلف  الوليد سليمان  )  أبو  عبد عباس 474املالكي، ت:  د. عمر  ه(، حتقيق: 
 ( األوىل:  الطبعة  الرًيض،  والتوزيع:  للنشر  امليمان  دار   ، اإليداع: 2018-ه 1439اجلميلي  رقم  م(، 

 ه(. 3964/1438)

: الثانية، مكتبة الرشد: الرًيض، الطبعة عبدالكرمي بن علي النملةد.  أ. :اخلالف اللفظي عند األصوليني -
 . م(1999-ه 1420)

، : حممد أمني بن فضل هللا بن حمب الدين بن حممد احملبأعيان القرن احلادي عشر يف خالصة األثر  -
  )د.ط(، )د.ت(.

د. مصطفى سعيد اخلن، الشركة املتحدة   دراسة اترخيية للفقه وأصوله واالجتاهات اليت ظهرت فيها:  -
 م(. 1984-ه 1404دمشق، الطبعة األوىل: )  - التوزيع: سورًي

القاضي عبدالنب األمحد نكري، عر ب ألفاظه   دستور العلماء )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(:   -
 (. م2000-ه 1421الفارسية: حسن هان فحص، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: ) 

الدار العلمية الدولية للنشر عالء أمحد القضاة،    (: دراسة أتصيلية تطبيقية)  داللة األوىل عند األصوليني  -
 م(. 2017-ه 1438والتوزيع: عم ان، الطبعة األوىل: )

ه(، حتقيق: د. حممد أمحد 799ابن فرحون املالكي، ت:)  :الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب  -
 الن ور، دار الرتاث للطبع والنشر: القاهرة، )د. ط.(.األمحدي أبو  
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ه(، حتقيق: الشيخ عبدالصمد 727تقي الدين أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية، ت: )  :الرد على املنطقيني  -
 م(. 2005-ه 1426شرف الدين الكبيت ، مؤسسة الرًين للطباعة والنشر: بريوت، الط بعة األوىل: )

حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود، علي حممد معوض،   : ختار شرح تنوير األبصاررد احملتار على الدر امل  -
 م(. 2003-ه 1423دار عامل الكتب: الرًيض، طبعة خاصة: ) 

(، اعتىن به: د. انجي سويد، املكتبة العصرية: بريوت، 204، ت: )الش افعي  حممد بن إدريس    :الرسالة  -
 (. (ISBN: 978-614-414-044-4 م(.2017-ه 1438))د.ط(:  

م(، حققه، 1374- ه748مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذ هب ، ت: )   سري أعالم النبالء:   -
الر سالة: بريوت العرقسوسي، مؤسسة  نعيم  األرنؤوط، حممد  أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب  لبنان،   - وخر ج 

 م(. 1984-ه 1405الط بعة األوىل: ) 

ه(، حتقيق: شعيب 275-202أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستان  )   :ن أيب داودسن  -
 ه(. 1430- م2009األرانؤوط، حممد كامل قره بللي، دار الرسالة العاملية: دمشق، الطبعة األوىل: )

ان، الطبعة األوىل: لبن- مح ادي العبيدي، دار قتيبة للنشر والتوزيع: بريوت  ومقاصد الشريعة:   الّشاطيبّ   -
 م(. 1992-ه 1412)

أ.د عبدالكرمي بن علي الن ملة )رمحه هللا   :الشامل يف حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه  -
 . (م2009-ه1430انشرون: الرًيض، الطبعة األوىل: )   -، مكتبة الرشد تعاىل(

-والتوزيع: امللكة العربية السعودية  حممد بن حسني اجليزان ، دار كنوز إشبيليا للنشر  شجرة األصوليني:  -
 (. 7752/1438م(، رقم اإليداع:)2017- ه1439الرًيض، الطبعة األوىل: ) 

املفيت  - عقود  عابدين  :شرح رسم  ابن  أمني  )حممد  البشرى: كراتشي،  1252-ه1198،  مكتبة  م(، 
 م( 2009-ه 1430الطبعة األوىل: ) 

علق عليه وخرج أحاديثه: الشيخ (،  ه681، ت: )احلنفي    الدين ابن اهلمام كمال    :شرح فتح القدير  -
 (. م2003- ه1424: )األوىللبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية: بريوت عبدالرزاق غالب املهدي،  

رَي الكبري حملمد بن احلسن الّشيباينّ   - ه(، 490، ت: )اإلمام حممد بن أمحد الس رخسي  :شرح كتاب السّ 
لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية: بريوت،  الش افعي  حتقيق: أبو عبدهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل  

 (.م1997-ه 1417: ) األوىل
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، توزيع 716ت)،  جنم الدين الط ويف    : خمتصر الروضةشرح    - ه(، حتقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي 
م(، رقم اإليداع: 1998-ه 1419السعودية، الطبعة الثانية: )  -وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

(21530/2004 .) 

- ه(، دار ابن كثري: دمشق  256-194أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، )   صحيح البخارّي:   -
 م(. 2002- ه1423، الطبعة األوىل: ) ريوتب

ه(، اعتىن به: نظر 261- 206أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي  النيسابوري ، )  صحيح مسلم:  -
( األوىل:  الطبعة  الرًيض،  والتوزيع:  للنشر  طيبة  دار  الفارًيب،  اإليداع: 2006- ه1427حممد  رقم  م(، 

(4290-1426 .) 

االستدالل    - املعرفة وأصول  امليدان    :واملناظرةضوابط  دار  عبدالرمحن حسن حبنكة   ، دمشق:  القلم، 
 م(. 2018- ه1439الط بعة اخلمسة عشر: )

التاسع:  - القرن  الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار اجليل: بريوت،   الضوء الالمع ألهل  مشس 
 م(. 1992-ه 1412الطبعة األوىل: ) 

م(، 1572- ه979 احلميدي  املعروف اببن احلنائي ، ت: )عالء الد ين علي  بن أمر هللا  طبقات احلنفية:   -
دراسة وحتقيق: أ.د حمي هالل الس رحان، مجهوري ة العراق، رائسة ديوان الوقف الس ين ، مركز البحوث، الطبعة 

 م(.  2005-ه 1426األوىل: ) 

غزي املصري احلنفي ، ت: تقي  الد ين عبدالقادر التميمي الداري  ال  الطّبقات الّسنية يف تراجم احلنفية:  -
 م(. 1970-ه 1390م(، حتقيق: عبدالفتاح حممد احللو، القاهرة: ) 1010-ه 1005)

طاش كربي زادة، قام بنشره: احلاج أمحد نيلة، أمني املكتبة املركزية ابملوصل، مطبعة   طبقات الفقهاء:  -
 م(. 1961- ه1380الزهراء احلديثة: املوصل، الطبعة الث انية: )

بن احلسن   :حويني واللغوينيالنّ طبقات    - الفضل   أبو بكر حممد  أبو  ، حتقيق: حممد  األندلسي  الزبيدي  
 (. 3985م(، رقم اإليداع: )1984إبراهيم، دار املعارف: مصر، الطبعة الثانية:)

د. يعقوب عبدالوهاب الباحسني، مكتبة الرشد:   طرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني:   -
 م(. 2014-ه1435الرًيض، الطبعة اخلامسة: )

،    :بعلم املنطق   لم أصول الفقهععالقة    - مركز مناء للبحوث والدراسات، الطبعة وائل بن سلطان احلارثي 
 م(. 2012األوىل: ) 
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م(، حتقيق: أ.د حممد أديب 1955- ه1375الشيخ عبدالوهاب خالف، ت:)    علم أصول الفقه:   -
 م(. 2010- ه1431الصاحل، مكتبة الر شد: الرًيض، الطبعة األوىل: )

د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة، الرًيض،   ومادته(:-واترخيه-ومكانته-علم أصول الفقه )حقيقته   -
 (. 2876/16: )م(، رقم اإليداع1996-ه 1416الطبعة األوىل: ) 

مقارابت نقدية يف اتريخ أصول الفقه ومؤلفات رجاله، -نظرة حتليلية-دراسة اترخييةعلم أصول الفقه )  -
ورصد حلركة نشاطه، وتطور، وتنوع مناهجه، ومدراسه عرب خمتلف األدوار واملراحل(: إلياس دردور، دار ابن 

  .م(2011-ه 1432) لبنان، الطبعة األوىل:  -حزم: بريوت 

اجلدل  - علم  اجلذل يف  )  :علم  هاينريشس،  فولفهارت  ، حتقيق:  احلنبلي  الطويف   الدين  - ه1408جنم 
 . م(1987

مركز مناء للبحث والدراسات: بريوت، ،  وائل بن سلطان احلارثي  : عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق   -
 (. م2012)   الطبعة األوىل:

دقائق    - إىل  الوصول  واملقدمات(: غاية  )املبادئ  األصول  مطبعة   علم  عبدالرمحن،  الد ين  جالل  د. 
 (. 1990/ 5248م(، رقم اإليداع: )1990- ه1411اجلبالوي: مصر، الطبعة الث انية: )

املبني يف طبقات األصوليني:  - الشيخ عبدهللا مصطفى   الفتح  العالمة احملقق  األستاذ  الفضيلة  صاحب 
 (. 13788/2007م(، رقم   اإليداع:) 2007للرتاث: القاهرة، د.ط، ) املراغي، املكتبة األزهري ة  

ه(، حتقيق: د. عجيل جاسم النشمي ، 370، ت: )أمحد بن علي الرازي  اجلصاص  : الفصول يف األصول  -
 م(. 1994- ه1414مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت، الطبعة الثانية: )

النوازل   - معاصرة(  فقه  فقهية  الرسالة  : )قضااي  مؤسسة  أبوزيد،  عبدهللا  األوىل:   : بكر  الطبعة  بريوت، 
 م(. 1996-ه 1416)

د. عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، مكتبة الر شد انشرون: اململكة  الفكر األصويّل دراسة حتليلية نقديّة: -
 م(. 2018-ه 1439الر ًيض، الط بعة األوىل: )-العربية السعودي ة

األصولينيالفكر    - عند  العلمّي  عو ام  :املنهجّي  الس الم  عبد  اإلسالمي: ،  حممد  للفكر  العاملي   املعهد 
 م(، 2014-ه 1435الوالًيت املتحدة األمريكية، الطبعة األوىل: ) 
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ه(، حتقيق: د. عامر 667علي  بن حممد بن علي  الر امشي  )محيد الد ين الض رير( ت:)   فوائد البزدوي:  -
 م(، 2017-ه 1438لبنان، الطبعة األوىل: ) -أمحد الن داوي ، دار الكتب العلمية: بريوت 

العالمة أبو احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي اهلندي، اعتىن بتصحيحه   الفوائد البهية يف تراجم احلنفية:   -
 والتعليق عليه: حممد بدر الدين أبو فراس النعسان، دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة، د.ط، د.ت.

أ.د سعاد هادي   درهم يف احلياة العلمية: القراخانيون دراسة يف أصوهلم التارخيية وعالقتهم الّسياسّية و   -
 م(،  2016دمشق، الطبعة األوىل: )-ارحيم الطائي، دار صفحات: سورية

(، قد م له واعتىن به: نظر 537جنم الد ين عمر بن حممد الن سفي ، ت: )   القند يف ذكر علماء مسرقند:  -
 م(. 1991-ه 1412ربع، الطبعة األوىل: ) امل-حممد الفارًيب، مكتبة الكوثر: اململكة العربية الس عودي ة 

، د. حممد حسن هيتوه(، حتقيق:  489- 426)   ،ألب املظفر السمعان    :قواطع األدلة يف أصول الفقه  -
 . (م1997- ه1417: )األوىللطبعة  البنان،  -دار البشائر اإلسالمية: بريوت 

، مكتبة وهبة: القاهرة، الطبعة األوىل:   وأتصيل(: القواعد األصولية )حتديد    - د. مسعود بن موسى فلوسي 
 م(. 2003-ه 1424)

ه(، دراسة وحتقيق: 714، ت:)حسام الدين حسني بن علي  بن حجاج السغناقي  الكايف شرح البزدوّي:   -
 م(.2001-ه 1422فخر الدين سيد حممد قانت، مكتبة الرشد: الرًيض، الطبعة األوىل: ) 

املختار:   - النعمان  مذهب  فقهاء  من  األخيار  أعالم  الكفوي ،   كتائب  سليمان  بن  حممود  اإلمام 
م(، حتقيق: أ.د. صفوت كوسا، أ. مشارك: مراد مششك، أ. مساعد: حسن أوزر، 1582- ه990ت:)

 م(. 2017- ه1438د. حذيفة جكر، مكتبة اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع: إسطنبول، الطبعة األوىل: )

ه(، 656حمي الدين يوسف ابن اجلوزي ، ت: )  :كتاب اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرة  -
  م(. 1995-ه 1425حتقيق: حممود حممد السيد الدغيم، مكتبة مدبويل: القاهرة، الطبعة األوىل: )

ه(، حتقيق: د. عبدهللا جومل 478- 419، ت: )اجلويين  أبو املعايل    :كتاب التلخيص يف أصول الفقه  -
 م(. 1996-ه 1417النيبايل، شبري أمحد العمري ، دار البشائر اإلسالمية: بريوت، الطبعة األوىل: )

ه(، حتقيق: حسن عبداملعنم شلب ، إشراف: شعيب 303اإلمام النسائي ، ت: )  : كتاب السنن الكربى  -
 م(. 2001-ه 1421لطباعة والنشر: بريوت لبنان، الطبعة األوىل: ) األرانؤوط، مؤسسة الرسالة ل

 م(. 1989-ه 1409، دار املعرفة: بريوت، )د. ط(: ) مشس األئمة السرخسي   :كتاب املبسوط  -
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حممد بن علي  التهانوي، حتقيق: علي  دحروج، مكتبة لبنان انشرون:   كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم:   -
 م(. 1996بريوت، الطبعة األوىل: ) 

اإلمام أبو الربكات عبدهللا بن أمحد املعروف حبافظ الد ين   كشف األسرار شرح املصنف على املنار:   -
 م(، 2015-ه 1437)   لبنان، الطبعة الثانية:-ه(، دار الكتب العلمية: بريوت 710الن سفي ، ت: ) 

البزدوّي:  - البخاري    كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  الدين عبدالعزيز بن أمحد  ، اإلمام عالء 
الث انية:  730ت:) الطبعة  بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  عمر،  حممد  حممود  عبدهللا  حواشيه:  وضع  ه(، 

   (.(ISBN: 978- 2-7451-2294-0م(،  2009)

عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلب القسطنطيين املشهور ابسم   كشف الظنون -
( احلاج خليفة ت:  أو  وتعليق 1067حاجي خليفة  املؤلف،  نسخة  على  وطبعه  بتصحيحه،  اعتىن  هـ(، 

حواشيه: املدرس جبامعة إسطنبول: حممد شرف الدين ًيلتقاًي، واملعلم: رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء 
 لبنان، د. ط، د.ت. - الرتاث العرب: بريوت

ه(، 1094أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي  )  الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(:-
 م(. 1998-ه1419حتقيق: د. عدانن درويش، حممد املصري ، مؤسسة الرسالة: بريوت، الطبعة: الثانية: )

العاّلمة ابن منظو   - اعتىن بتصحيحه: أمني حممد عبدالوهاب، حممد الصادق   ر: لسان العرب، لألمام 
 . (م1996-ه 1416)لبنان، الطبعة األوىل:-العبيدي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت 

 د. شوقي ضيف، دار املعارف: مصر، الطبعة السابعة:)د. ت(.   : املدارس الّنحويّة  -

، الرًيض:  مكتبة الرشد انشرون ،  جب العتيبأمحد بن مسفر بن مع د.    :الـَملكة األصوليةاملدخل إىل    -
 (.   م2020-ه 1442: ) األوىل الطبعة  

لبنان، الطبعة األوىل: -دار الكتب العلمية: بريوت علي عثمان جرادي،    : مدخل لدراسة املنهج احلنفيّ   -
 . (ISBN: 10-2-7-451-7969-1)  م(.2017-ه 1438)

، مكتبة الر شد انشرون: د. مسعود بن موسى فلوسي    الفقه:مدرسة املتكلمني ومنهجها يف دراسة أصول    -
 م(. 2004-ه1425) الر ًيض، الط بعة األوىل:  -اململكة العربية السعودي ة

)مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته: أمحد بن حممد النقيب،   املذهب احلنفي  -
 م(. 2001-ه 1422الر ًيض، الط بعة األوىل: )-السعودي ةمكتبة الر شد انشرون: اململكة العربية  
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ه(، حتقيق: د. محزة بن 505، ت: )اإلمام أبو حامد حممد الغزايل    املستصفى من علم أصول الفقه:   -
 زهري حافظ، شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر، د.ط، د.ت.

أمحد حممد شاكر، محزة أمحد الزين، (، حتقيق:  ه241، ت: )أمحد بن حممد بن حنبلاإلمام    :املسند   -
 م(.1995- ه1416دار احلديث: القاهرة، الطبعة األوىل: )

علي  بن عبدالعزيز العمريين ، (، حتقيق: ه505، ت: ) الش افعي   و حامد الغزايل  أباإلمام  :املنتخل اجلدل -
 م(. 2004-ه 1424دار الوراق: بريوت، الطبعة األوىل: ) 

عرب : أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، اعتىن به: األستاذ يوسف -، معجم عرب  املصباح املنري-
 م. 1996-ه 1417لبنان، الطبعة األوىل:-الشيخ حممد، املكتبة العصرية للطباعة والنشر: بريوت 

أ.د. خالد بن حممد العروسي،   واملعاصرين للمذاهب األصولية )نقد وتقومي(:  مصطلحات ابن خلدون  -
 م(. 2015-ه1436تكوين للدراسات واألحباث: لندن، الطبعة األوىل: )

األصوليني:مع   - بريوت  جم  العلمية:  الكتب  دار   ، الس نوسي  السريري   مولود  الط يب  الطبعة -أبو  لبنان، 
 . (ISBN: 2-7451-3682-8)م(،  2002-ه 1423األوىل: ) 

ه(، دار 626الش يخ شهاب الدين أبو عبدهللا ًيقوت بن عبدهللا احلموي الر ومي ، ت: )  معجم البلدان:   -
 م(. 1977- ه1397صادر: بريوت، د. ط: ) 

سورية، الطبعة   -د. قطب مصطفى سانو، دار الفكر املعاصر: دمشق   :مصطلحات أصول الفقهمعجم    -
 . (ISBN: 1-57547-752-1)م(،  2000-ه 1420األوىل: ) 

د. حممد أبو الليث خري آابدي، دار النفائس   : حات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني فيهمصطلمعجم    -
 م(.2009- ه1429للنشر والتوزيع: األردن، الطبعة األوىل: )

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرًي، اعتىن به: د. حممد عوض مرعب، اآلنسة   معجم مقاييس اللغة:   -
 م(. 2001- ه1422لبنان، الطبعة األوىل: )-ث العرب : بريوت فاطمة حممد أصالن، دار أحياء الرتا

أمحد بن مصطفى الشهري بـطاش كربي زادة،   مفتاح الّسعادة ومصباح الّسيادة يف موضوعات العلوم:   -
 م(.1985- ه1405لبنان، الطبعة األوىل: )- ه(، دار الكتب العلمية: بريوت968ت: )

د. حممد سعد بن أمحد اليوب، دار اهلجرة للنشر   دلة الّشرعية: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابأل  -
 م(. 1998-ه 1418والتوزيع: الرًيض، الط بعة األوىل: ) 
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)  :مقدمة ابن خلدون  - ه(، 808- 732العالمة أبو زيد عبدالرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي  اإلشبيلي 
العلمية: بريوت   ،وبذيلها شرحها املسمى: اجلوهر املكنون أتليف: وائل حافظ خلف الكتب  لبنان، -دار 

 . (ISBN: 13-978-2-7451-7926-5) م(،2013-ه 1434الطبعة األوىل: ) 

، اجلزائر:  انشرون ، دار أحياء الرتاث عبدالرمحن بن معمر الس نوسي    : اتمقدمة يف صنع احلدود والّتعريف -
 م(. 2004-ه 1424الطبعة األوىل: ) لبنان،  -دار ابن حزم: بريوت 

دار الكتب حممد بن عبدالكرمي الشهرستان، صححه وعل ق عليه: أ. أمحد فهمي حممد،    :امل لل والنّ حل  -
 .( م1992- ه1413: )الثانيةلبنان، الطبعة - العلمية: بريوت

 م(. 1977عبدالرمحن بدوي، وكالة املطبوعات: الكويت، الطبعة الث الثة: )   مناهج البحث العلمّي:  -

عبداجمليد تركي، دار الغرب (، حتقيق: د.  ه474- 403، )أبو الوليد الباجي    : املنهاج يف ترتيب احلجاج  -
: بريوت، الطبعة الثالثة: )  م(. 2001اإلسالمي 

ه(، حتقيق: د. شعبان حممد 685البيضاوي، ت: )  عبدهللا بن عمر   األصول: منهاج الوصول إىل علم   -
 . م(2008- ه1429لبنان، الطبعة األوىل: )-إمساعيل، دار ابن حزم: بريوت 

أ.د. عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، دار ابن حزم: بريوت لبنان،   : لبحث يف الفقه اإلسالميّ منهج ا  -  
 م(. 1996-ه 1416ملكية: مكة املكرمة، الطبعة األوىل: ) املكتبة ا

 منهجية اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الفقه واألصول، يليه: منهج البحث يف أصول الفقه:  -
 م(. 1999-ه 1420أ.د. عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، دار ابن حزم: بريوت لبنان، الطبعة األوىل: ) 

د. عبدالرمحن النقيب، دار الفكر العرب: القاهرة، الطبعة   ث الرتبوّي ّنوذًجا:املنهجية اإلسالمية يف البح   -
 (. 19049/2003م(، رقم اإليداع: )2003األوىل: ) 

الن ملة، مكتبة الرشد: الرًيض، الطبعة املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  - : أ.د عبدالكرمي بن علي  
 م(. 2013- ه1434الس ابعة: )

)املختصر، واملنهاج، ومجع اجلوامع(: مشاري بن سعد الشثري ، تكوين   املوازنة بني املختصرات األصولية   -
 م(. 2018- ه1439للدراسات واألحباث: بريطانيا، الطبعة األوىل: )

رحه ه(، ش790)إبراهيم بن موسى اللخمي (، ت: )   أبو إسحاق الشاطب  :املوافقات يف أصول الشريعة  -
 . (م2011: ) الثامنةلبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية: بريوتوخر ج أحاديثه: الشيخ عبدهللا دراز،  
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إشراف: د. مانع مح اد اجلهين ، الندوة العاملية   املوسوعة امليسرة يف الداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة:  -
 ه(. 1418للشباب: الرًيض، الطبعة الثالثة: )

لبنان، الطبعة -: بريوتالبشائر اإلسالمية، دار  نو ار بن الش لي  د.    :التخريج يف الفقه اإلسالميّ نظرية    -
 م(.2010-ه 1431)   األوىل:

األصويّل:   - التقعيد  بريوت   نظرية  حزم:  ابن  دار  البدارين،  عبداحلميد  أُين  األوىل: -د.  الطبعة  لبنان، 
 . (ISBN: 9953-81-307-8)م(،  2006-ه 1427)

الفقهاءالتقعيد  نظرية    - الروكيد.    :الفقهي وأثرها يف اختالف  والعلوم ،  حممد  منشورات كلية اآلداب 
األوىل:) الطبعة  البيضاء،  الدار  النجاح:  مطبعة  اخلامس،  حممد  جامعة  ابلرابط،  - ه 1414اإلنسانية 

 ه(. 1994

ه(، دراسة وحتقيق: 694أمحد بن علي  الس اعايت، ت: )  هناية الوصول إىل علم األصول )بديع النظام(:  -
، مطبوعات جامعة أم  القرى   ه(. 1418مكة املكرمة، )-د. سعد بن غرير بن مهدي الس لمي 

ه(، مع شرح اللكنوي ، 593برهان الدين علي  بن أب بكر املرغينان ، ت: ) :  اهلداية شرح بداية املبتدي  -
القرآن والعلوم اإلنسانية: ابكستان، ه(، اعتىن به: نعيم أشرف نور أمحد، من منشورات إدارة  1303ت: ) 

 ه(. 1417الطبعة األوىل: ) 

قمر األقمار،   مع احلاشيتني:(،  ه 1130، ت: )مال جيون صديقي  :شرح رسالة املنارنور األنوار    -
، اعتىن به: ُمموعة من العلماء املختصني ابلفقه واألصول، مكتبة البشرى: كراتشي،   الطبعة وحاشية السنبلي 

 م(.2011-ه 1433الرابعة: )

: إمساعيل ابشا البغدادي، مؤسسة التاريخ العرب، د. ط، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني  -
 د. ت. 

: أ.د عبدالكرمي بن علي  الن ملة، مكتبة الرشد: الرًيض، الطبعة الثانية: املوسع عند األصولينيالواجب    -
 م(. 2016-ه 1437)

د. عبدالكرمي زيدان، مكتبة القدس: بغداد، مؤسسة الرسالة: بريوت، الطبعة   الوجيز يف أصول الفقه:   -
 م(.1987- ه1407الث انية: )

د. حممد : حتقيقه(،  1007ت: ) ن عبدهللا اخلطيب التمراتشي ،حممد ب  :الوصول إىل قواعد األصول -
 . (م2000-ه1420: ) األوىللبنان، الطبعة  - دار الكتب العلمية: بريوت ،  شريف مصطفى أمحد سليمان
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 ثانًيا: الرسائل العلمية: 
كنز الوصول االختيارات األصولية لإلمام البزدوّي، وتطبيقاهتا على الفروع الفقهية من خالل كتابه:    -

يف   املاجستري  التخصص األوىل  رسالة مقدمة لنيل درجةيوسف سفيان عمر عبدالعزيز،    :إىل علم األصول
 م(. 2019- ه1440، جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم: السودان: )أصول الفقهعلم  

مقدمة لنيل   عودة، مذكرةمفالح بن    :اختيارات اإلمام الشوكايّن األصولية يف كتابه: إرشاد الفحول   -
- ه1432وأصول، جامعة وهران: اجلمهورية اجلزائرية: )  فقهالعلوم اإلسالمية ختصص:    يف   املاجستري   درجة

 م(. 2012

يف أصول الفقه، جامعة   املاجستري رسالة مقدمة لنيل درجة    : ختريج األصول من الفروع )دراسة أتصيلية(  -
 م(. 2007-ه1428اجلامعي: )اب بن عبدهللا بن صاحل الرسيين،  عبدالوه  إعداد: أم القرى مبكة املكرمة،

الفروع على األصول    - املقدمات األصولية ختريج  األدلة( مع  من خالل  الفقهية )عيون   للمدوانت 
، جامعة يف العلوم اإلسالمية ختصص: )أصول الفقه(الدكتوراه  رسالة مقدمة لنيل    : )مقدمته( البن القصار

 م(. 2018-ه1439: ) ةاجلامعيالس نة  ،  قاللش عمر  إعداد:   ،اجلزائر  - وهران  

 م(، القسه786أكمل الد ين حممد بن حممود البابريت، ت:)   التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي:  -
من أو ل الكتاب حىت آخر ابب مجلة ما ترتك به احلقيقة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول األول:  

اجلامعي:  العام  عبدالقادر،  العروسي  حممد  خالد  وحتقيق:  دراسة  املكرمة،  مبكة  القرى  أم  جامعة  الفقه، 
 م(. 1997-ه 1418)

 م(، القسه786أكمل الد ين حممد بن حممود البابريت، ت:)   التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي:  -
مة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه، جامعة ، رسالة مقدإىل هناية أحوال اجملتهدين  ابب البيانمن  الثالث:  

 م(. 1997-ه 1417، العام اجلامعي: ) خلف حممد احلمد أم القرى مبكة املكرمة، دراسة وحتقيق: 

 م(، القسه786أكمل الد ين حممد بن حممود البابريت، ت:)   التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي:  -
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه، هناية الكتابابب فساد ختصيص العلل إىل من الرابع: 

 م(. 2000-ه1422، العام اجلامعي: )علي عبدهللا حممد جامعة أم القرى مبكة املكرمة، دراسة وحتقيق:  

ه(، 726، ت)وجيه الدين عمر بن عبد احملسن بن أب بكر األرزجنان   التكميل يف شرح أصول البزدوي:  -
من أول الكتاب حىت آخر كتاب األمر، حتقيق ودراسة الطالبة: مرمي بنت سامل بن عبدهللا الوحشي، أطروحة 

 ه(. 1434- 1433)   :لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدب
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يف أصول   املاجستريرسالة مقدمة لنيل درجة    : اجلواز العقلّي عند األصوليني )دراسة نظرية تطبيقية(  -
الرًيض:   –، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  حممد عبدالكرمي بن بطاح الدعيجي  الفقه، إعداد:  

 ه(. 1429-1430)

للحصول مقدمة   دراسة  : دراسة حتليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول عند الفقهاء واألصوليني  -
جربيل بن املهدي بن :  إعداد الطالب، جامعة أم القرى مبكة املكرمة،  أصول الفقهيف    الدكتوراهدرجة    على

 ه(. 1422/ 1421، العام اجلامعي: )علي ميغا

أول كتاب الزكاة إىل هناية كتاب من  (،  ه482، ت:)فخر اإلسالم علي  البزدوي    : شرح اجلامع الصغري  -
مي حممد جامعة أم القرى مبكة املكرمة، دراسة وحتقيق:  يف الفقه،  املاجستري، رسالة مقدمة لنيل درجة احلج

 . م(2010/ 2009-ه 1430/1431، العام اجلامعي: ) صاحل انقرو

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه   علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجرّي )دراسة اترخيية وحتليلية(:  -
طاهر شوشان، جامعة اإلمام حممد بن سعود يف أصول الفقه، إعداد: عثمان بن حممد األخضر بن حممد ال

 ه(. 1425-1424) الرًيض:    –اإلسالمية  

 )موازنة يف البناء واآلراء(:  كتاب شرح اللمع للشريازّي وكتاب إحكام الفصول أليب الوليد الباجيّ   -
 م(. 2018- 2017)  : فاطمة حممد سامل احلمادي ، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية: دب

مأمون ُملي حممد املدرسة األصولية اجلامعة بني طريقيت املتكلمني واحلنفية )دراسة منهجية أصولية(:   -
 م(. 2006)  : أبو جابر، أطروحة دكتوراه يف الفقه وأصوله، اجلامعة األردنية

الفلسفة اإلسالمية  - التصنيف يف  الدين السيد أنس مناهج  الطالب: عصام  : رسالة ماجستري، إعداد 
 م(. 2009- ه 1430):  مصطفى الزفتاوي، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الفلسفة اإلسالمية

املرام:  - غاية  ابن زكري من خالل كتابه  اإلمام  عند  ماجستري  املنهج األصويّل  إعداد: حممد رسالة   ،
 م.2015-2014ه/ 1436- 1435  :اجلزائر-تلمسان-صاحلي، جامعة أب بكر بلقايد 

: رسالة ماجستري، إعداد: منهج ابن القصار يف كتابه املقدمة وتطبيقاته يف ختريج الفروع على األصول  -
 م. 2015- 2014ه/  1437-1436  :اجلزائر-تلمسان -موالي عبدالعايل حممد، جامعة أب بكر بلقايد

سعيد بن أمحد بن   :أيب اخلطاب، وابن عقيلمبنهجي تلميذيه  أيب يعلى مقاراًن    املنهج األصويل للقاضي   -
 ه(. 1421)  : مكة املكرمة -يف أصول الفقه، جامعة أم  القرى  رسالة ماجستري، عيدان الزهران  



 208             ملنهج األصولّي عند اإلمام فخر اإلسالم البزدوّي يف كتابه: كنز الوصول إىل معرفة األصولا 

 

 

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم يف العلوم اإلنسانية ختصص   منهجية البحث يف علم أصول الفقه:   -
 م(. 2010-2009)  :أصول الفقه، إعداد: حممد حاج عيسى، جامعة اجلزائر

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم يف   : نظرية ختريج الفروع على األصول وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالميّ   -
إ الفقه،  أصول  ختصص  اإلنسانية  قادريعداد:  العلوم  جامعة  خالد  خلضر،   : 1ابتنة    -احلاج 

 (. م2018/ 2017-ه 1438/1439)

 : امُلحّكَمة  ثالًثا: األبحاث 
، العدد: (2الشريعة واالقتصاد، اجمللد: )، ُملة  سعاد رابح   : األحكام الشرعية وقاعدة التعليل والتعبد  -
اجملالت منصة  مرفوع على موقع  (، جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلنسانية، حبث  140- 111ص: )،  (3)

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26609  :العلمية اجلزائرية

، ُملة أ. رضا هادي حسون العقيدي ، أمحد علي حي اوي    : أدوات الفنقلة ووظيفتها يف كتاب سيبويه  -
اببل جامعة  واإلنسانية،  الرتبوية  للعلوم  األساسية  الرتبية  العدد:  م(2017):  سنة  ،كلية  ص: ،  (34)، 

  https://www.iasj.net/iasjمرفوع على موقع اجملالت األكادُيية العراقية:  (،  571-579)

منصور مقدادي، حبث مرفوع على موقع أحباث   ة أتصيلية تطبيقية: بيان الضرورة عند احلنفية: دراس  -
 http://repository.yu.edu.jo/jspui/handle/123456789/2513:  جامعة الريموك
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